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 تاداسو ندنظ اطخ مظاآ ( ay ت“
 هادتنطو ۲ و دنا اس ۱۱۱« بو

 قك دحل هل ندید" كالافو ندزاکت هنر یاسع
 هاتشاالو ناش ت اب «هلتمب نع هيرب ۰۱ دکل

 قم هلنا ضا لفقد < EY ناذنناهغضا

 كدا اط ks یک باتکلار ةو اتا
 تژکو 2راا داسا هلو هل ميل

 لدار ۰۰.یادشع 1 قو "4: سهلج* ةليتوقا لغو ٤

 «بو ذا تحل اش هنانما و تاش كمبو هنتوجآموو

 لاقت ةناهفا هدرا ۱۰۰۸ و ٍتدوع ربی

 هی ولزا سجا ,تاغتلاب كنو وفض, كولم هدارواو دعا

 هل رلمان تالین-و كلبمدش:ینی لک , ید شلوا لا ۷

 هد ؟لسموزکف یرالتخ ان ال مقاوم |

 دنا سابع هاب هنس یس -, لوب 2

 یاو لع: :شابع هاش ا ادو .ندنکشیارتاخ |

 اة هجر "قبح اص 6 هلکعا .تم رج هدایز هب ىجا |

 افشا خش ه>د رس اههنقعن دلار اشم ماش بوق ۱

 ندنب احمدی ۰ ی 7
 لتقر هلن دب .شابوا ضع !نکر دیک هنتفاض_ كند

 هدلوناتسلا !یدیا,هدنهاب ۱۳.هادتتافو .ردشقلوآ

 هءطخ. رفاه چرت بحاص نر لا ۲

 .رددوجوم یهزارح الا ةف وب ا

 ہا «یدازاو ید یسهرعش ت
 نام نب ىلع نسل اوا) ۱ وایت
 یجراو یهو ركنتلود هل يا ل ا a ا

 بابر یل درم نودا ب هیر جادا دامام
 هلودلانکر ییکیا رکی د ۔ ردنکوس نادنغوا فا

 س
 اس
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 .هلبرلودارب هجرت بح اص .رددجحا هلودلازعمو بح

 هنتموکح کک بول و هكنتم دخب كب واد ار

 هدنعوت ولت ۸ وادا .یدلعفل وشل

 2 هلا طبت یاو سرا ق !رع چ درح ال

 والاد ايد ۰ باودنا تطاس "نالعا هادزگرات ۳۸

 اطاق, تام یر هت هنس "۱۱۳ و هغ بقل للنقل
 ` زدن اٹافو هدزاربش هدد ۸ رک ص[ ندک روش

 هلو دلا نکزز اردا ر هدننافو ۶ نایب دن وا یدالاا :

 زاربشآ قالو دل !دسع غوا ء نو قاش الا هلن

 e دادب یر دارو شق اوب او دی

 ناتو هلن لو لا . رذزادا .كّیلاو دن امنظاو
 ۳ هد انا 6 , ۍدټاب ۵۱۷. نچ

 )لص شل و بازم نع كلم) ی ۰ لا اغ
 تیر هدام اب »رو < زب نع » ]

 0 لو د : 1 هلب روم تمجارص

 اذ چوآ ننس ارش | نادلادام با

 ۳3 7F = و هک

 ندنب هبصت (.ندوز )ملا م (فاوخ) ا
 یادم تكهاشن او یرصاعم كروس هاش ؛بول وا

 کیا درد وش ۰ ردشعا تافو هدنګ رات ۷۹۱ .یدیا ۱

 :ردندنر امشا لج ت
3 

 2 i . یو زورا .ووروت لک نوچ هتفکش
 1 ہاکی دادم ابا, دیمارخ یخ د
ings |1 سس نشت اتوب لدیود شاوستو هتسح یاحز  

 یاری هل لا ولا اال ر مدا, هک اپس موب هیچ

 مزیت دا دل ضب .بولوا لنینع یسیعلبا 5

 را رکیدو لغ دا ران نفر صامم. ین مکچ
AEنعا روش : ردنیع هنیرا ریث ۳ د ىدا  
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 راذع و5 دوشک هرهچ نوچ

 دادس نیشوت باوخز جم شو دش

 رک هک اتقک هسول راب هک مف

 راپ هک اتفڪ ہداب ریکت هک متفک

 یهلخم « بولوا قدنتاداس سوط یسڪچوا س

 : ردکناوا ترب وش .ردیوسوم

 مشچ فک رظن . ناشوپ ام. ریغزا تفک رای

 مشچ مفک رکن یم امرد هدیدزد یهکناو

 ندلادامعرب یخد ندنهسارهش ناتسدنه س

 .ردبحا ص كرار هل ودع « 4 تدلک 9 < بولوا

 هردشعا تاقو هد ۷۵

 ۱ توطشان ن دلادامع

 [ .هلروس

 EN 4 سو ن ندلادامع د دماح وا و
 كننامز هدفالخو لوصاو هقف « بولوا ندهعفاش

 «بوطشلانا »]
 تەح| ص ەس هدام

 «بولک هبلط هنسرد ند هدم راطقا . یدنا یدیزف

 هدلب را .ردشعش ریهاشم قوح ر هدننایم رل وه

 « هرکص ندکدتیا لیصح ندنردب « بولک هاند

 لیصح لاکا هدهیماظن ةسردم «هلتم نع هدادنب
 هد۹ س ردم چاقرب «هلئدوع هلصوم « هدعاو ؛شعا

 « طلا »  كرءدنا لاغتشا هلبتک فبلأتو هلسی رد
 راثآ یلیخرپ راسو باتکرب لمکمو كوب هلنناوتع
 .یدنا شعا حرش ینب « زجوا» كنبلارعو ؛شمزاب

 هدایزیرابتفاو ردق هدننامز كهاشنالسرا ندلاروت

 هدادفب هلترافس اررکم ندنفرط هنلاراشم ۰۰ بولوا

 ر ۰ یدشعا هثحاىم هدهفللخ روضحو ؛شلردنوک

 كپلاراشم کاحو ؛ شلوا یفاق هدلصوم قاهرآ
 كدوعسم رهاق كلم یغوا ید 2 ندننافو

 ۰۸ ۰ رد_ثغل وب هدایز یرابتعاو رد هدندنو

 ندندارفا یسهل ام هردشعا تافو هدلص وم هدنخحشرات

 .ردشعثش ریهاشم جاقر اهد

 ا تاز ن یرید نردلادامع
 ءاهتفو ندمالسا یابطا رهآشم ( سا نادلاقث

 رسید هدنځګ رات ۱۰ ه ءبولوا ندارعشو ابداو هعفاش

 هبعرش مولع هللا هیبط نونفو ؛شحوط هدنسهبصق -

 هدعبو «تحایس هرصم راید «لیصعلادمب یبهیداو
 هدنتهدخ تاکولم ضمب هدة شمد « هلئدوع هماش |

 شم وا

 ۱| ۰ ردشفلوب هدنتبابط (یرون ریک ناتسراه
 ۲ هو د ۷ 2 هدنس را اقیظ » دیس ا یا

 0 7 یتامولءهو تراهم فو یقالخا

  باتک» « « ةدرثلا ةب ودالاحرد ىف ةدشرمل ا ةلاقملا »

 « « سوطیدورتلاق باتک» ۰ « قورافلا قايرتلامظن

 «ةزوحرا» و « طارق ال ةفرملا ةمدقت ىف باتک»

 هردراو یرامشا ناوید با صو نیاتک شب هل رلن اونه

 : :ردکن وا تیب ییار وش

 هعماسو یرععش ائراق اب هللاب
 مرکلاو محلا ءادر هيلع لسا

 0ا ام كلش وااو
 مدعلا نم یرتا دق ىلع ناف

 نو وز کند تیام م( رقنسقا ل 21
 «بولوا یرادرمکح یر و یسوم كنناود ناکبانا

 «هدلاح یی دلوا ارا هرق و لس تاود لصا نع

 هاشکام ن دم ن دوم ناطلس هدنخ را ۱
 نین هتتموکس لصوهو دادن ندنفرط قوعلس

 شا طبض ید یاح هراس تو رو و

 ه رام هلم.اص يلها هدش رق قشمد هد ۵۲ . یدیا

 یني اهر ید هد ۷۸ یکی .دلک بلاف « بودیا

 یرکبرابد هد ۵۳ ٤و «صراخ ندنلاكلرلن و ی هفروا

 بودیا توق باستک | هلیعووو ؛ شا طبضیخد

 لقتسم هنس ٩ ,هلکُعا عیسوت یسهراد یورلت

 هدنگرات ۶۰ و رک ندکدروس تموکح هدلاحر

 .ودشلنا ثافو نکیا لوغشم هللا هرصاحم ین هملقربەج
E GSESدوم «قرهنلوا می _ت هب یا  

  ذاختا تاپ قشمد هدعبو یلح دوم نیدلارون یلغوا

 رکب راید یزاف ندلا فیس یغوا یعکیا و ,؛شعا

 ارو

 تهوکح یءهدیلحو قشمد وا ینلخ دودوم

 یهدلصوم «هدهسیا شلوا ضرقنم «بویهروسقوچ

 .ردشع | ماود كدهنجورخ كرالوغم همش

 3 و ۳ تاک نیدلادامع . دم هاد ع وا هد |.
 ءاهتفو ندمالسا یابداو الع مظاعا ( یناهبص الادمم

 شو ط هدنامفصا هدنخرات ۵۱٩ «بولواندهسفاش

 روهشم «كرەدىا لاقتا هدادما نکیآهدشاب كحوکو

 8 ۱ لامع ندا مولعو ثر دحو هتف هدهیماظن سر دم



 هه نب يح 0 رزو و
 ؛ شغلوا نیت هنغل رظان طساو هدو هرصب هللاستنا

 ناشر «بولاق رسیماح هدننافو كملاراشم رزوو

 هر مدیک ا قشمد ه دن رات o1۲ .هلغملوا لاح 3

 نیدلارون لداع 0« نالوا هدکروس مکح هداروا 4

 نیدلالاکییضاتیروما"لوتم كنیکن ز نردلادام# ندو مک
 نیلام ریبک ریماو هلا یروز رهشلا ن لضفلاوا "
 2 E *یضاقو ؛شعا هفراعم بسک هلونا ِ

 كزبب وا دلا حالص « یک ییا رب دقت یلضفو 1

 بحاص هدد رک” ید هلاراشم ریما نالوا یرد
 كرلنو « ندنغیدلوا شعاط یز نع یم فا هجرت ۱
 *یضاقو ؛شلوارهظم هنرلتواعمو تاتلا هداعلاقوف "

 یسشنم ثالدام كلم . هلعدقو هصوت كملاراشم ۱

 یسرافو یب سع « بولوآ 3

 ریما هدهرآ و . یدا شعا راع شاو هسراع بک

 كوي هدنراذیب هلبا بولا نیدلاحالص یلفوا دا
 كلدام كلم . یدشلوا لصاح تصلاو تبحر |

 مر « بولوا رترب هنوک ندنوک یردق هدندنع

 ترافس .هدننامز ریتم هنرلخ و ؛شاوا یرارسا

 ك دف رظ نامز زآ هداشنا

 هدنندوه < قرەنلوا ماا هدا لا 2و
 نانلوا همس داع هسردم هلتفاضا هما ید

 شنلوا شیاوفت هنس ه دود یندیاسردم كن هسر دم

 هصاخ ساج ین هناود فارشا هدنحرات ۵7۸ و

 هلیحو و كدهتافو :ثال داع كالم . یدیا شلرا لخاد

 تم ماص كلم ییفوا .بونلو هدرابتعاو تلود

 هدافتساندننوارص كنو یسابقرو امعخ ,هعلوا نیشن

 لئان ندلادامع «ندنرلفدالشاب هناروزت هدنملع لا

 شا تعنع هدادش . هکر قاودو هاج یغنیدلوا ۱

 هغل هتسخر نوزواو غا هدنلوصو هلصوم « هد هسیا 1

 درصم نکا هدکشا تماقا هداروا «هلغلوا راحود 1

 كني ءا نیدلاحالص ناطلس نالوا شلوا لئان هتلود ۱

 هدنخح رات ۵۷۰ ها ريخ ینکی داک هبالیقسا اش ۱

  راشم ناطاس تقو ی خر «بودیا تدوع هف رط وا ۱

 هدنتیعم هدنرارغس .یقرهلوا یصاخ رفاسم كپلا

 ,بولوایءاخرو اشمو یدقعمو ریزو هدمب و ؛شغلو ۱
 ,هرکصندقدلاق هدلاحو كدهننافو كلاراشم ناطلس _
 هیاوزناش رکو ؛ شلاق زسیماح هنن هدننافو كملاراشم "

 ۹۷ .هدلاح ینیدلوا لوغشم هلناذیلات « بولیکخ
 هدهفوص راقم «كرەدىا تافو هد هش مد هدنگرات
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 یا ناو یناهنصا باک ههداس . ردشفلوا نفد

 نوا ندلا حالص . ردفورعم ید هلک د زب زعلا

 یحادمو دیاصق قوجرب هدنقح ینامز راکا راسو
 هغلب تاناکم قوحر هلا لضاف *یضاق رکذلافن 1 و
 هرژوا دل ترد .ردراو یزمآ هتک: تافطالمو

 هلساودر یواح یادرفم و یرامشا ناود بل سم

 ندنو .ردنص نام هعوج ین یالعاص ناود

 ءردراو یتافیل أت عفاو رادتیق تب ۹7 هحور ادعام

 هی » كندبلام هك« رهعلا ةدیرحو رصقلا ةدرخ »

 ندنحرا ۰۰۰ ء بولوا لیذد كنلذ كن « رهدلا

 هلاوحا چارت ثارعش ندبا روهظ كد هنخشران ۲

 < رود رک نددلح نواو یراح ین رامشا شم و

 لداع كلمو یااح هجرت یدک هک« یاشلاقربلا «

 یلاوحا كني وبا نیدلا حال ندلارون

 ؟ودنکصنددلح ید «بولوا یک احیتاحوتف یو و

 نیدلا حالص هک« € یسدقلاحفلا یسدقلا محفل باتک»

 قطبض تروص ندنلا كييلص لها ىسدق زیر وبا

 لیسلا باتک» ؛ ردهرزوا دلج کیا بولوا نیم
 ؟ودیلبذ كن هرصتلاةدبرخ» روکذ م هك« لب ذلاىلع

 ةلودلاراخاف ةرطقلا ةرههو ةرتفلاةرصن باتک»

 .ودسیخرات لمکم تانهبقوعلس كولم هک« ةيقو سل
 مترو اک ذ ترخو ثلضاف

 ص هلا دو

 یضاق هلا هجرت تحاص

 یدارا كنەرةف وش هرزوا كغا تلالد هنیرتسدا

 یخاف نالوا 226 25۲ اوس بسا دام : ردنفاک

 لضان یضاق بود « سرفلا ك ايك الفرس » : هلضاف

 و هک شمر و باوح هد « د امعلاالم ماد »و ته

 ثلارف ندیفاشآو ندیراقو هدیسکیآ ەل
 « بولوا ندنرامعشا *هلج تس ینا وش رولا

 هنر ندرلن دیک هنتراز نکا هتتشخ هلوا ندشنافو

 راد هم ۷ افت

 نیا نا مکعب رب فیض انا

 را تک نخ اتام ۱, قادالعم ی فا

 تعجاصهدسهدام « تب ارع و کالا دارم

 فضا 1

 قدنسا رعش رهاشم ی 9

 اعم كىلا ماما «بولوا فدور دامع

 شا واد ت هف وصت و دهز قارط «بودیا اسد

 ناذیت-سا یلوخد هنسلجم كماما ۰ ردیورص ینیدلوا



 : در امشا*لج یابرو

 ی ته ۳ رم ا ارات ۱

 لانش اله یاییودم نو ام چرخ زا نیش +6
 9 E e E ا درا ر #3

 لع دهم یار FR نب با 0 %
 2 مر هل هل ت لر

 ۵م

 بولوآ یوم تكننهاش دار

 e رار مداح یی دلوا نقلا ۳ ر لَم ن

 ا ps ۳ ؛ توشود رب سم ا اج و
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 تووم امندنف رط مساق هن هنس یسرا«بودنا تدوع
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 یلبو یرا ك .یدزالوا كيسکا تموصخو ترف

 .ران یا رویم هل شلوا یرابحاص ترا
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 كم رعلا ةرزح ی نه لات «هللحاوص

 "ابرغ «هلتوء یتعی هلیسهسونج لحاوص
 تنامرح .ردطاحم هلاحاوس یلاموس تكناق رفا ید

 ke بوالو یزفروک نده هدنتهح برع
 اش ؛یک ییدلریک هرجا رحم ندنزاقو بدنا با |

 0 «بونلو "(یزفروکنامع) یخو ہدنمسق یی رش

 هئن زفروک هرصب ی هسراف رح ندنزافو صزره 1

 هلبا برءل ةر زج هاش اپ نامع رح هلهحوو . ریل رک

 رج نالوا یتاقلم « بولوا

 «زاح ءشبح «نع هلبسهطساو سراف رحمو رها

 ک احید هنیراهلکساو لحاوس نارباو قاره ءرصم
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 ترهش هليا Ey «ندنغي دلوا یسهطخ نام

 ندیلامش ضرع ۲۰۴ اب رقت نامعرح لصا .ردشلو
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 یهر قح هلوا لاح ندتهوا « بولوا دمع
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 ی لاعش نام رع یزفروک نام لصا «هدهسیا

 نارکم تنارا هلی هطخ نام هک رد زفر وکر ب هدنمسق
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 طخناتسحولب و ناربا هلنور نلنند ( دالا سرلا )

 هرتموا_ اک ۲ ۵

 هبهرتمولرک ۲۰۰ ؛بوشا راط یی رجا .ړد هدنتعسو
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۱ 
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 .ردشنلوا
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 "ردب دشا فباکرح كتا

 5 ةدنراح 13 وتو قلخ یالوا شمقیج اشا ۱

 حک
Eکدر «ریارب 4  

 دنور را گز بمریوت اتضر

 ب کر ا
 هل روا قصد

 يتو ار ارت ات
 توعد تمدن هديا ,ش 7 بچوم و سد
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eدهجردر یرادتفا | يهدرومآ رد 2  
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 ۳ روا مالا هت رلوآ ار ییدنک م کویر تنا
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 هدروما تالضعم «قر هو ط مدقم ند ەل ینآضا

 ۱ :تیردح ۳ ks .. یدردبا هزاشتسا هلب ری فک

 ی : یو ند ( هنر ) لف ترضح يژئكا دل اف رش

 e ينآرادفرط هملاراشُم i ی ینیدلوا

 مح داران ال وت اتم

 ۳ دون و حور تاضتم ا یرلهرتسوک
 اچ اغا

 2 .* یدیا

 1 هک دهد( راع ترف

 1 ۱ 2 دعس بم ءِلط لام ء يل نالوا لده رخام

 و قدننآرضح ( مهضر ) فوه 1 نح رادع «ضاقو

 .2قا(یضر) هلآدبع یلغوا یدنکو یساعنا هتفالخ ك رب

 ۳ > هغو باتخاا لوا فأر هديا ید

 tt 0 gE هئدالوا هردشعا تيفو یم الا

 <S هدنلاح 4 هجرت لئاضف بولوا هتبادص هیلاراشم

 ee زا" ( مضر ) صح یزو تردا |
 مت

 ED ا تباذح
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 ۶ .یترتلا ةلس ییا بر سنحوا) ٠ ردنا ور

 , شی تر وه هشدح كنسهدلارو زدن کا ور

 "ندننافو اسر e ها ناو مگازوا هل رللوا

 هنس هز ی وین را ماد زا یبهدلاو هرکص
 کوا كرد ۱م ) تانناک رخت «هلنلوا لخاد

 هدنشاب زود هدي ترفح "لاتحمرا رد رللغ وا



 ەكەز را o ترضح تعم دن ا

 هنکللاو سرافو نرح ندا هلاراشم ۶ رد

 ۸۳ هدننامز ناوص ی تاللادرعو ؛شاروم نیا

 نب رع ) س .ردشعا تافو هدندم هدنخرات

 رو گومرب «بولوا ینوروت كلوجوا هک ( همرکع
 بس هودشلوا دېش هدنس ه رام ندانحا هدتناور

 «فمخح صاو ؛شفلو رضاح هدنعد یشمد ەدىقوراق

 هب هز زح لها ندنفرط (هض ر) حارطان هدیص وا هلا
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 كماشناریما ندلالالح ( 0 رک

 هلن روش كنردب ,بولوا ندندالوا
 ناعب رذآ هلامرف دلروع ریما یدح هدنکب داک لاخ

 هرکص ندتنافو كد ی هنر یوم
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 ب هنلوا
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 لوفشم هلتابط یارجا هدریبک ناتسراء هدقشمدو

 شلوا قفوم هتاوادم شب لوقف رګ : نا

 باج هرزوا كعا تاوادم هنکلم سح . یدیآ

 هدروک مر هشهدنتشزان ٩۲۷ ا وا شل
  .ردشعا تافو

 .ارمش لاک یک نرف کو ء

 كم رب « بول وا 9

 شملکچ هءانق شوک هلتمامز < ردلغوا

 هترادص دنسم تلناشاب دجا دّوانرا
 ۲ نک

 م یو

 هدرالاح قوجر «قرەنلآ هنتعم «هلمتهج ي وسنم

 ه دعت یتسهناراک تدش تاکرحو هبافطا یننضغ شنآ
 رد غوت هدرلةلرادرتفد شم هدعو ؛ شهشبلاچ ۰

 : ردندن راعشا “لج تب وش

 داثیا نوسلیا هکلوی نکشزم لیس به
 راو مت هد هدید مع "هدید مب تسود یا

 تم( ۱ یمن تان ےک
 E رھ

 دعا مرد نس ید
 .یدرولوا یرلهضراعم هلناهر ن مساقلاوبا هدخرگ 9

 هاشم ولر ۰ ۰

Jنو 4  

 هدنناب كرازجلا ن رفعحوا تدمر هلتحایس هناوریق

 هدمبو كرصا كم .كرهک هلا ۱.اررا
 . داز » و ؛ شفل و هدنزن ایط تمدخ كن هفرط ن م2 ۱

 رد ارجو 0 هسل دنا و رثاسلآ ٩

 كن هدام “ر «|

 ۹ ار ال ا
3 4 
 نیخروم ریهاشم (یربغلا 5 7 زا

 لمکم كن هرصا و . رد... هرص)  بولوا ندءارقو

 ۲۱۳ «بوغوط هدنشرا ۱۷۳ .ردشهزاب نګ رات

 . ردشعا تافو هد (یار نورس) هدنسهتسو

N iوا  

 ناو ص نب سس صاح

 نضج نکا تنه وما یافلخ (یومالا مکا 7

 زعلادبع ن رمع

E 

 نب مصاع تنب مصاع ما یسهدلاو « بولوا بور بآ و
 بانج ندنفرطا هدلاو «هلغلوا (هضر) باطلا نب رم
 هدنک ابلاو رصم . ردیسهداز دیفح كرظعا قوراف
 راس یخد ناوم نز زءملادص یرد نالوا شفل و
 فاصناو لادم قرهلوا هنفالخ كیاوص لاو همای

 زز لادم ن رم . یدیا

 یس هنس یافو كب «واعم ین هدنسا رش كا

 تاذر فصتم هلتناید و

 . هرصم رار, هلردب «بواک هاد هدهرونم دم

 یرد نوجا همزن و "مولع لبصحت هدمرو ؛ شد

 هللادعو كلام نن سنا < 4 ر هل ردن وک هب هن دم ن دنذ رط

 و بیسلا نا دیعسو بااط یا ی رفعج ن

 هغد رش ث داحا عاقسا ندنرب دنا و تی اش تمام

 «ناورص ن كلاادبع ىم هدننافو كردن .ردشعا

 « هلیلح هماش قشمد ۱ ۳ ت

 ؛ شعاداماد E كر هدبا جو یهمطاف هک مو

 « بولوا لا هنور و نرحل رفاو هدننامز بو و

 هكا ارجا یو صو تحامس نالوا ز وک هدنتعیمط
 نامل هدنګ رات ٩ . یدیشمالشاب
 هک 42۶ الخ ماقم هننرزوا یافو تاک E ی

 «هلکولس هنکاسم ( مېضز ) ندشار یافلخ
 هک د ER كرهدیا دادو لدع یارحا

r 
 ینموقوا تنعل هزمدنفا (هضر) یل ترضح هدهبطخ
 هتفالخ ماقم هجرت بحاص «هدلاح یراق دلوا ش 22 اتداع

 هلو یعالسا مع فلبا عفر یتداعوب لوا كا هک
¢ 

 یسەداز

 ندننامز هواعم ات هيما ین . ردشعا قاقعا

 ؛شدراتروق لندنیش رب

 ظعل و
 ته رح ه دنمح ین تب لهاو

 یا اراکتناید تالرم اعم و . ردشم«۶ | روصت هع

 قم شب هللا هنس یکیآ « بودبا ریکلد یبهیما ین
 هدنامع رد هدنخ رات ۱۰۱ ی ند فال یآ

 4۱ ینس هدنلاحترا .ردرلشعا میعس هلیدب یسهلوکرپ
 فح ,لزو كزالو هجا «لهرهچ ضا . یدا

 یلعوسو جام «یللاقص لزوک «یزوک روقچ «یلدب
 «بولوا قا ص هدایز هکلیعأیبو مر .یدبا تاذر

 د هننل[ یر هه هد کاک

 ( هیما ین جا ) هلببسوو ؛ شلاق ىرثا كنسهراب

 تالام ن سنا ندا . AF بقل هلق

 (یاص) تاساکر خف هدهعا تماما : هکر دشعد (هضر)

 هسهک نیهزکب هدایز ی تار مک ه صدنفا

۳۰۲ 

 « هلغاوا شدوا هم



 دا نا بزل فو 2 1
Eینیقانم 1  

 روم دلجر كوس «كرهديا
 «یجنر طش صفح او ا»]

 ۰ تعحاص هثسه دام رل زعلادبعن رمع

 سل دنا (ییارلادجا ن)

 . هلتلحر هقرش رار هللا سو ن دجا یردار

۳ 

 ن نانس 5 تبا هدارواو ؛شلوا لخاد هدادشب

 بو وقوا یتسهیبع بک كسونیلاح ندهرف ن تباث

 ؛ شا هدافتسا ندفیصو نا هدننالمع یضاصا زوک
 كمالاب رصنتسم <« هلتعحر هسلدنا هدنشرا ۳۰۱ و

 هنتابط تمدخ «قرهلوا رهظم هنتافتلاو لوبق نسح

 .هتسخ زوک . یدرلشقلوا ناکسا هدارهزو 2۲

 « بولوا قوچ كب یرلتراهم هد«عا ینا یترلقل
 یلیخ دمحا یردارب «هدهساشماماشاب قوس

 .ردشا ترهش باسن ۱ «قرهلوا رم تقو |

 نارمشم ن رخأتم ( بس فای رو 

 ی E و I اشاب رمع
 یفیدوا ندنسیلاها ناتسناورخ تفاایرتسوا لصا

 ؛ شم رب ک هنس هرکس تمدخ ك هس مه ت كلود «هدلاح

 یییبط دادمتساو تلاق . یدیا شا ادتهاو

 ‹«كرەدىا بت اص مطق هڪ اتقا ې ف رادتقاو

 ناطاس رودو ؛شعا زارحا تسهر تریشم

 روهظ «بونلو رادرس تقو لیخ هدساخ رب زهلادبع

 ؛ شا رادتفا راثآ زارا هدنسهلج كلئاسم قدا

 قوچ ك ,دزیظنت و قدسنا كن هناغع رک اسفو

 .ردشلروکو ته دخ

 | اشاپ مع
 ا هم هلکل ر کسه «بولوا ندنسهبرق نوربو
 شاپ يد ا داره دنا بتاص عطف هدارواو

 7 هلیس هنر قلناریمریم یخد هدنکابلاو رصم
 ,قرهشیزو هلبا هلاراشم یاشاب هدعبو ؛ شلو

 ؛ شم رک هندهدخ كناشاپ ىلع لثلدهب «هلتم نع هب هناي

 لط هکر یخد قو ء هدنفب دلوا یئامرف اشا یو

 ؛ شمر هللا اشایدیشروخ نایردنوک هنیرزوا كناشاپ
 هلترازو ۀبتر هدنخرات ۱۲۳۷ هرکص نداشاپ یلعو
 :ردشملاقەدتىروم موب هنس ترد «بولوا یسلاو هناب

 ? NYAردش | تافو هدن رل رات -

 هدقلدوانرا )— لنوریو )

 یا هش اتقا قاع“ تار

 7 هردندننتلمتمو دافحا تر هجرت ا

 هر | یدقا نیل ماسح ربع
 ]۰ هلروس تعحا ص دس

 | یدنفا ی ےولخرمع

 (دج نب س حش )
aالعو ندناربایارمش ۱ مایخ ر  

 | 3 لوطدب هدن وذق راسو تئىهو یرکح «بولوا

 زورف یدبا

 3 میکح «بواکه ارد E ( كهد ) كنسه.> ان

 د ندلارصان مالسالا حش نالوا یداتسا :هانبادس

 شقا لیت ندنریهاتم یرصع راسو ندروصنم
 و هدرو ا شون ه دمت E ایرٹکا هدنکلکو

3 

  1 1یاس 0 1

1 EF 

 رات هنات هد ندنافاضم دابارتسا .

 ریهش رزو یحاص هیماظن ةسردم .ردشعا رم

 . نسح نالوا یثاب كب هیلیمامسا ؛هدحالمو كل اماظن
 « هدقدناوا ۳ یرلب ولطم ءكرهدنک هناي حایص

 «هلکغا ناس یسوزرا كمرک هتمدخ حابص نسح

 1 هیق مایخ رو ؛شغلوا نیت هنکل.ااو نادمه

 ادم هنتشدعم هرزوا همرک هدرواشیت ین رج

 . یدشغا تعانق هلیبلط شامر یئزج قح هلوا

 تالافتشاو هلبا هعلاطم ینمایا بوی لهآ” هدنرمع
  هدن دنع نامز راکاو دا وام یک هنهذ

 . ناطاس صوص | لد ,بولوا هدایز و وب

 هیسرکر هدنناب نک یدنک ینیی دن قوس

 یه اب یدردا تگ «یقرهنروتوا

 - ا

 شم نە ەك اة دلاح یغیدملوا بت هد كب

 . ندنایمابر یرامشا . ردلوق:م هداملاقوف لاوحا

 هب هلع قیاشح را دا رلا وب « بولوا تراع

 2 ١ هدنرلضم) كرلت وب .ردنلمتم هقالخاو رب

 ۱ هناي زهتسم تاضیرمو تادیقن ماطر یشراق هدم

  قبرطو كلمو یخد هدنتسص ء بولوا جردنم

 9 كرش هتسیدنک ر ایلابوروآ ش» «ندنکن دنا مازتلا

 i ا یاصایر ۰ . ردراشعد و

  نمرصع . ردشنلوا رشنو هجرت هرلناسل ایوروآ

 . هلیسهچرت Gy یتاینعنم ضمب یفیف مم ندنسابدا

 و هد ۰ هردشعا رشت هدعرهش رارب

 وای وش .ردشع |تافوهدرواش هد ه۷



 تمرک هاکرابز مت 5

E 9یھ مفکن ود  

 و ماریب خج و
 E i Eh هدد سع

 «هدهسیا شلوا .یناخ ندلاسمت قآ هدنافو كربلا

 یهسور .ردشعا لاقتنا ههجرت بحاص تیبطق
 هدکن وکو ۳ شا تافو هدنخرات AI «بولوا

 .ردشفلوا نفد 1
 .هدام «ربم یضاق»] 1

 ۱ یحواس نالپس رمع | تعجا ص هننب
 كکنا روم (-- نیدلازعم )
rlا وا لفوا یضچ 0  

 لتق هدنرق ناهفصا یرفظم لآ هو ۳

 هبهچرت بحاصت یتموکح سراف «هدک دتا لاصتاوا 5

 هدنح را ۷۹۹ ین هرکص هنس ر . یدیدمرو ۱

 0 هنفرط رک, رابد «هرزوا كمش روک هلیرد

 شنلوا لق ةدناتسدک .دهاز یا 8

 هدنسهبصق ( شک < هللا لقا هرهللاءاروام یشعئو
 «بولوا یدالوا شا .ردشغل وا نفد هدارفخ هبق هق

 هتنطاس نیسح یناطلس ینوروت كنارقاب ندرلتوب

 .ردشلوا لات 1

 | ناطا س ن ج ازریم)| ۾ 7

 دک 0 ا اه
 ندنداذحا ككنل رويت (روع ن هاشناربما نیدلالالج

 نس هروب تلود ناتسدنه « بولوا

 ه دن رات ۸۹۰ .ردیردب كرباب

 هنکلیلاو ناجدناو هنافرف هدننامز تطاس كند

 كردي نالوا عقاو هد ۸۷۳ و ؛ شفلوا بشق و

 هتي ۲ا بولا هدتموکحو ید درگ ندننافو 1

 ۳۹ هد ۸۹٩ هرکص ندتنکاح یارجا لالقتسالو
 .ردشعا تافو هدنشاب ۱

 «بولوا یمسا فا اقر ند هباعع 4

rورم) :ردبتآ ا كا ۱  
 «بولوا ندرلندبا تره هشبح هک ( ها یا ن

 -- :ردیردار كصاعلا ن ورم ندنفرط یسهدلاو ا

 ندامدق هک ( یرعغلایانکلاةیما ن ورم هیماوا)

 ندنراا ع دحاوردب .یدشعا ترش هشنح «بولوا

eهدنسانع هنوعم ر 1 «بواک هب هنن دم ندشدح  

 ل دیا ساس ۳

 «بوفوط هددنق رم”

۳۹ 

 ا 1

 ا
 از ۳ 1 1

 ۱ نوا 1 باثح تاحر |

 مرا اس ا

 ی

e: 
 ا 3 4

4 

 هدنرلانغ دحاو رد ا .ردشموب اا

 و همالسا هدءل و ؛شفلو هدننایم نکر شم

 « بوليرو مازعا هفارطا هلترافس نديون باج
 ییا تش هبح ماو «توعد همالسا ند یی یشاجت

 نابردنوک هکعا بلط نوجا ناش یذ ی ینایفد
 هک ( یهمتلامتهالا ن ورم )س . ردناذو یغد

 دز اثوعبم ندنفرط یوق هدیرعه لاس یجزوتط

 ؛شاوافرشم هلمدلاسا فرش ‹كر هلکی هومن ترضح

 تە 7 هنسودنکه دنکی دتا تورن یامدا (حاع) هدعزو

 .ردشعا عوجرهمالسا هنب ءهدهسیا شف و ندرلن دیا

 3 ردبكرامعا هبارچ راد وش «بولوا ندارعش

 مشاه ما اي ليلا ناف یرذ
 قورس لاجرلا قالخا حاصل

 اله اب دالب تفاضام دل ریل

 قیضت لاجرلا قالخا نکلو

 هک ( یلسلا یراصنالا حوا نا ورمع)
 لاب وط هدابز «بول وا یاک هاعا نگرش را دا راصتا

 منام یدالوا هک هنس انف ردب « ندنغددلوا

 ۔هلوا منام E دحا  هدهسا شلوا

 «بولوادهشو ؛ شمت 5 کها (ماص)هتلا لوس نذا «بویم

 هرا مر هلب | هلل ادم نالوا یردب كراو یسهتشسا

 رارض یا ن ثراما ۸ ورمع) بس .ردشغلوا نفد

 تند هر وح ندهرهطم جاوزا هک ( قلطصلا یعازا

 یاق دص ددوا (رماص) تاشاک ر فو یردارب كرا ا

 ا .ردراو یتاور هدنةح یوم بانح هکر 11 ر” «بولوا

 داخ هک (یموزحما یش رقلا ٹارح ن و رم اس

 «بولوا ندنسابرفا كاج وا هللا ( هضر ) دلو ن

 هدعز ۰ یدنا هدنشا یک
 ۰  اف

 لئات هاماسو تور لتیاکو * ؛شلو

 حورج « بول و هدنس هب را وا یدشلوا

 وا) هردشعا تافو مدنگرا ۸۵ . یدیشلوا

 هرات یجرز ایراصنالامزح نب ورم دلاعفلا

 رضاح هدناو نغ 5ک ندنواو هدنساص قدنخ

 لها ندیوبن بناج « نکیا هدنشاب ۱۷ « بونلو
 تافو هدنخرات ه ء و ؛شارزن مانعا لاو هنا رم

 هب هو اعم هدنکب دتسی | كء ادی لو یدیز .ردشغا

 ورص) -- . یدا شعالاوق ناسل لتدش یثراف

 دز هرکص ندنس هعق و 4, هاب لح هک «( عازل اقا ن

 هضرش ثیداحا قوجر , هتریه هیون ترضح
 شا لاتنا ه هفوک ندارواو هرعم هدعب و طی



Erو 399 ی 4 : ٩ د ۹ ( 

 و (هضر) نامع تدامش ناسد رادلامو < . یدیا 1

 هنس هناخ كېلارا شم هفیلخ «بونلو رضاح هدنس

 هدمعب و ؛ شلو یر كنر_ دك ترد نالوا لخاد

 ناورہنو نیفصو لج < هلاستنا هاضتص باثج
 .ل رعج النمو شل ون هدنرلت.ءهم هدنر را

 درگشو ؛شلوا ندننا-صا < بودا مدراب هب یدع

 یهرافمرب «بوجاق هنتهج لصوم ندنسوقروق كدایز
 هبوآعم 1 تدمر. ىدا شعا ذاخا نکسم

 - هرانم ,هلکا بلط قلا نب ورم ندنلمام لصوم
 شا تافو هلبسوص تكالسر هدنرقدارا هدنس

 .ردرلشع|لاسرا هماشو مطقینشاب .بوروک ی ةیدلوا

 كلصوم :ردتاذوب نا[ یس اک لوا كا هدمالسا

 كن هلو دلا فمس ء بولوا هاکت راز یربق هدنحراخ

 اشنا یهر ندنفرط نادم نا دیم س یردار

 ورمص) س . یدشعا روهظ هعزانم هدننیب رلیعیش

 دلاخ هک (یومالایثرتلاةیما_ن صاملا نب دعس نب
 « بولوا یسهداز هریشمه تكنرلترضح دیلو 5

 ترڪ ههندم هدعبو هشبح رار هلدلاخ یردارب

 هدنسهبرام ندانحا هدق دص بانح تفالخو ؛ شتا

 | نایغس ن ورم روءالاونا) س . ردشاوا دیهش

 كن هبواعم هدعب «بولوا هيف فلتخ یتبح هک (یلسلا
 ی رکسم هدنسه رام نیفصو ؛ شاواندناها صاوخ

 نب جاعح «بولوا ندارهش هک ( یدسالاساش

 ۰ رد ردب دارارع نالوا شل و هدنتسعم كسوف

 کا ند ( هضر) ید ترضح یالواع ندیبسر

 | تا م هدنآ وخد هن یوم روم «هلغلوا شا

 ؛ شمروم « نتذآ دوا هللاو ورا» : مدنفا ( اص)

 « یناذآ دو لو یدا نم ی 0 : هدا راکتا ورمو

 نب ورم »] ] (صاعلا نب وریم) س . یدبا شمروم
 ورم € یا ) بس [ ۰ تعحاص هنسهدام « صاعلا

 دار یتدابع كرل هدتاهاح هک (ی سل | رم ن

 ی ر ردنا e یانصا تدا_ ہھ a هلع 9

 ف « كر ەدىك هبهم رکم 4 هم ء تۇلا رخ ین روهظ

 هدنرلن ابو ل رک هظک؛یرمدننا ) اص) تاک"

 یساک هدنراهظا كمالسا ناد «هدهسرآ شقس+ا قلاق

 ٤دم هدمرو «تدوء هک 4 هلهاروس صا

 نک اس هدماش وب ¢ بو دنا ترعه ه روم

Bpوا )رد ی هغ رش ث داحا تاورو  

 هک( یعحذلا ید زا برک یدمعم ن ورم رو

 دام « هدلاح یمنی دلوا بوسلنم هنموق هرثءاادمس

 هدننابم یرلوعم كرلت و « شوا لزا هنس هل بق

 فرشء هلمالسا فرش « بواک هیون بانج دز

 ؛شلوا

 مازعا ندرک ا قیدص بناج « بودنا دادنرا هلبا

 هبراح هلبا صاملا نب دیعس ن دلاخ نالوا شاروس
 دادما ندهفیلخ بناج «ملاراشم « هدهسیا شم

 یا ن رجای« «هلعوجر همالسا « هعنالک ۲ یتکیدلک
 هب هفلخ روح ًاطوبصو ۰ شفلوا م اس هی هيما |

FE؛ شل روس هداماهنت کام ءهلک ٤ا هنوت 2  

 . هنحوتق ماش ند دص بناح «بواک ههندم هدمب و

 ؟ شفلوب رضاح هدنسانغ كومرب «قرهلبروي مازعا
 هدنتسمكصاقو ىنا نادعس یدنفوراف بانح دهعو

 ین دوما هدهانیلاسر ترضح لاحراو

 هرس داق 6 قروهطل دوس مانعا هقارع < هرزوا قاوا

 ند2ل زدوص هدتاور رو « شلوا كش هدنس هب را

 دنوام هدنګ رات ۳ ۱ هد ی رسم ۰ ردنشعا تاف ۹

ENE ۳ ۹ EO e 

 : ردندن رامشا *هلج a دا
 عيمسلا ىعادلا ةنار نما

 عوجش ییاصاو ۳
 هعدق 2

 a زر | ٤ ا
 ۱ ورم ) حس .ردشغ و یا دنک ندا هما و باب ر

 میطتست ام لا

 ری “ر ند هم ات دن هلعسا وب

 AE مهر> < ٤ ندنکولم ۱ و ۳

 .ردشلکر ادمکح رب ندنکولم هدنکو ا ح

 هم تاپ اللا نا ورع
 یثرقلایوا نم بکن صیصهن ورم نب مسن
 شیرق راذک مالسالالبق «بولوا ندهباص (یمساا
 یتسغا ماست یمالسا نرجاب« یکهدشبح ندنف رط
 یشاحمو ؛شل دنوک ها تنهام «نوجا فک

 ( ماص ) تاشاک ر HOES ندکدتسا در قیکتو ۲

 یفیاک تو AES f هلا قیدصت یتورن كص دتفا

 ا هدشيح صاعلا ن ورم < ندنکیدتا بیعت

 ترعه هب هر و۰ هتدم نداروا ِ بوالک هءال سا

 مفو هد رش اش یجزکشس هدتاور رو ؛ شا

 ن الاخ .ردشاک همالسا مدقم یآ يلآ ندهکم



۱ e ۳ 

 بد اب

 س ۶ ودر

 هلیساجر قلروس وفع یتاکرح بک ‹ كرم
 هلا هرس رب ندور بناخ "بقاعتم را ده

 هنس هلک فا نرم ن ےب نالوا یراساد < انب د

 هنعقوم لسالسلا تاذ « قرلروس مانعا ىشزاق
 :EE ! هدیبع وا کا دادتسا .هجترار

 لخ اد یخ د(امهنع هللا یضر )رنو رکب وبا ترضحو هدنتدای
 هرس زب: بک ندننرجا-یم یامدق هرزوا ولو
 هجرت بحاص هدعب . یدشلروس مانعا هدادب

 هداروا کده یون باذح لاحرا «بولوا لماع ها ع

 هام هنحوتف ماش هدننامژ كق دص بانحو ؛ شلاق

 هنکلبلاو نیطساف هدقوراف بانح تفالتا بولو

 شلزوم واوف هزعف كبه ره« هطخ هدمو 6 ۰

 نیس هنکابلاو ثباروا کا یرهعم ید

 «بولیکح هنیطسلف .هلفقلوا لزع ءهرکص ندقدنلوا

 نالوا هناٌمع ترضحو « ردنک هب هش دم هرصهزا

 ترضح . یدردبا نعط « بودنا راهظا یکارکاد

 هاب كن هبواەم AT هرکص ندنتداهش تر اْزع

 یراق ه ( هنع هللایضر ) ىلع ترضح كنو «بودک

 ؛شعا تنواعم هننامع او دب دشن ینض یعو نکن الوا

 هبو اعم هدعن بو هدکار هدنس هيرا ندصو

 دردیح ترضح « قرهنلوا بصن مکح ندر
 .ردشغءا لانغا ییرعشالایسوم نالوا یمکح

 یا ن دم نانلو ییلاو رصم ندیوضت ص باج

 هنسهرادا تحت یرعم4ارخا ی( ۷23 ) 8
 كد هنر رخآ «بولوا رومآم ندنفرط هواعم ۲
 تافو هدبرعه لاس ىج ۸۳ و ؛ شلاق هدکلیلاوو
 شاوا قاخ هتلادبع یلغوا .ردشا

 ن هبتع یردار یادت بو دیا ل یوا ههواعم

 هصیق صاملا ن ورع ید 8 ) 
 کد هدهحرد قح هنلوادع ندناهد ءروسح ی یو

EOىدنا عاشو ناسللا صف ؛ راک هلبح  . 

 هنسهدام « هف رط » |

 ا دبعلا ن رر

 اق اعتم «هدهسیا-

 دا € بلک جم ت ۵

 ] ۰ تعح اص
 | نایت ی

 E IE ن ورمع ندزفآ ر م

 هردراو یربتعم رثارب هلسنا وذع « رعد لئاضف »

Eکر زا  
۱ 7 

 یار تا ی ۳۷۱
 ا 6 هعنس تاقلعم » راد

Eیارمش نالوا را م واک ن  
 هردنسمدب ڭم رع هعبس

 ES ا رافص ثى ن ورمع
 یرادم>> ی

 ن بوق یردارب نالوا تلود سسّوم «بولوا
 هنئوروم ت هد رات ۲۰۰ . هنرزوا یافو كثل

 « ناسارخ «كرهروس تموکح هنس ۲۳ .هلسولح

 قامو سراف «ناردنزام «نامرک «ناتسیس «نین نع
 ینیدلوا کاح هناتسناغنا هلبا ناریا نوتب یني هم
 ییمان کم و ندهفیلخ هدهبطخ هددادنر و

 «بوبغعا تعانق « نکیا شمالشاب هفمردتوقوا
 «هرزوا كّعا طبض ید ینرع قارع هلبا نات-زوخ

Leءاروام دضتع« هفلخ ندنفیدلوا شعا قوس ر  

 نامرف هیناماس لصاعا ریما نانلو ییلاو وهلا

 یاماس لماما ؛شعا توعد هدادما «هیلاسرا
 تيهچرت بحاص ء بوک هلا یراوس كن کیا نوا

 - هیالشاب هبرح « نکیا راو یبیراوس
 لیعامسا نسیدنک «بوکروا ین آ هلو رمع نامز یرلقح

 رسا بزح الب ءهلکمروتوک هنګا یسودرا كندناماس

 تل ن ورع . رد شلعاط یرکتسز ‹ شهتود

 ندق دلاق سو, هنس يا ۳ دار هل روتوک هدادفب

 نوک ینافو تب هفللخ دضتعم هدنخرات ۲۸۹ ؛هرکص

 «بولب دونوا زم کی نوک ج وا هدشناورر و ؛ ؛ شفل وام ادعا

 راد ء روک یزوکر .ردشعا تافو ندقلحآ

 قیتع عماج هدزاریش ۰ یدبا مدآ رب راوخوخو

 یمهدرک انب كلوب فیرش عماجلوس فورعم هاك د
 تموکح تدم زا رب هدناتسس رهاط یورو . یدیا

 قفوم هانحا

 کک ا  ب واتس ت زا
 ر و 1 مش .انامع ی رعه ن اوا

 ار اغلا ان الوم IS هلا دنز یشادقرآ

 یراعشا

 یتلود كن دادجا «هدهسدآ شمروس

 .[یدیا شلوا ناش هدیسکبا «بولوا

 تب وش .ردرادبنعمو سناس «ے دلوا نکل هداس
 وكول

 هدکمزا اب هکیاپ یزو مدوس

 هدکمدق یدربا هی ییوط مماب هلتعفر

 | كنوناخ چاق ر ندناساح

 4و تش ن هلج نآ زا ؛بولوا

 مو +



 « یش دروس جور توس 0 اپ (هدنکلا

 بانح تلحر ردق هيه رنک هبا دزن قحماو

 N ت یهانیتلاسر

 5 ارت

 هيما ین نالوا 9 ید هالب رک زوسلد قو

 نالوا شمن دبا هفیظو یل ماقتنا ندننارادف رط

 «یدنایهحوز كننغقثلا ةدیىه یلای راتخ روهشم

 هر ندکد سا لتف یراتخ رب زلا ن بعصم

 هه ره" ۹, تنا ما ندرلن و وک دا ینراهحوز

 هروک هنولطم « هدقدر وص ینرکف ید دنفح راتخ

 هدنهآ دا راد هجرت تحاص «هدهسنا شمر و باوح

 هرب ز ن هلا دی یردارن بعصم هک ا ناسل همرادا

 لتف «قرهزاب یتخیدلوا لئاق هنتون كرات كنىداقوم

 مادعا هدنروص رب هنا,شح و ,لاصعسالا ین صا

 ۰ ردشمر دتا

 یارمش ریهآشم ) س انالوم ) 24
 9  ك اب یعمع

 ناتسکرٹ .ردبلاراخ «بولوا ندنارا

 . یدنا یسارعشلاكلمو یروظنم كناخ دشص یناخ

 نالوا یحادم كننوتاخ شاب كناخ زکلاب بوساط
 هرزوا رح یا ۰ یدردنا تاقر هقمم یدیشر

 وطنم »€ اأذو فسوب ) 5 هدنروص كج هلس هنوقوا

 زو .ردندهس دا اما لو,قم كلا هک ؛ردشمزاب ی-هم 1

 تافو هر ندنخ رات ۵۶ ۰ و ردق هنب رل شاي

 ناطاس «بولوا یترابم یخد ۵ د 4۶ ا وس هسص . .ردشع ا

 نوناخ کالم وات یز یی دوس هدانز كنق و یلسر عس

 كقل لو هلص هبلاراشم ها داپ «هدکدنا تافو
 كب تقووا ا شا توەد قم مور

 هل را فتعا ناب 6 ندنفب دلوا روک یرازوکو راتخا

 ۰ یدبشم ردن وکه لا ی دیم یلغوا « بوزاب هم عرب «رارب

 : ردن دنسهدنصق وا تاب يا وش

 ناتسو نڪ زا دمد لک هکن آ ماکنه

 نام دش دلاخردو هتفکش لک نآ تفر

 ریاذز دشک مت رجش خاش هک نآ ماکنه
 ناتسو هزان نا سحر دنام بآ ی

 اسم كلام ۸ ندهلمر هدنطساف 3
 یک Gr ۰ ساوم

 هبحأات ر هدنقرط سدقو هدف

 هد رش لاس ىج ۱۸ هدىقوراف بانح دهه .بولوا

 ِ کا روهظ هدهیحاتو ادا نوعاط نالو عوقو

pe ۷۳۷۲۲ 

 یک هات
 اش نر قا ۱ نالوا لونشم هلماش

 هلا (هضر) حارجل اةدیبع وا «بولوا فات

 سابعلا ن لضف ؛لبح ن ذاعم «نایغس یا ن دیزب

 بول وط هضصو یخ د تاوذ قوجر ندهباعصراسو

 .ردرلشع | تافو

eهنسهدام «اشاب نیسح 0 ی  

)Amoriun Eهنمزا هدلوطاآ  

 شن بد( هیات ) مش هد
 هدنرانک هیراقسو هدنبغ كنسهووا هناعخ هدنتي-

 < شل | تیمهآلبخ هرکص ندرلیلامور «بولوارهشرب
 هلتبسانم و . یدنا شلوا یتراجت زکر دا رلتوج واو

 «ٌبودبانظ یتفهیاپوزکرص كرلمور یب بروم نویقرش
 یرلتخعباب نم دلردنکساو بلف هدهمانهاش الثم

 مان بولوا بارخ هدعب . رونلوا دای هلیما هبرومع

 [ ۰ تمجاص

 دشت مهتعم ند هسا یاغلخ .ردشمالاق یناشو

 . یدشعا محف یرهشو هدنسب رعه خیرات

 ۳ یردنکلا كالادمع
 (روصنم ی ۰

 «بولوا یریزو كکب لرنط ندهقوملس نیاءالس
 راو مرکو تواعسو یرادتفا یهدناتکو تادا

 < شعارق ینهجوت كهلاراشم هاش دای هلسس یلئاضف

 سس تلود ۰ یدیشلوا لئات هورتو تلودر كور

 مج یسهزاد .ردناذوب نالوا ر زو لوا كا هدهبق

 قوحر هدنحدم ین رصاممو ارعش «بولوا ارعشوالع

 درب رعشاو یضفارو دارلیءهفاش .ردرلش وس را هدیصق

 هرایضفار هدننامز كنالسرا بل | ,بولوا هدنماع ك

 كہااراشم هاشداب « نوجا قموفوا تنءل هدرلربنم

 ر ندنامارخ نوجا كنو و ؛ شا لاصحسا ینامرف
 هناوح راسو هزاح كر هديا نطو رت العو همتا قوج

 در نتا افکت لرنط . یدبا راشا تریه

 3 0 را بلآ هلاراشم نک هتخق
 بلط ین زبق كهاشمزراوخ هدمب .هدهسیا شعا اقا

 تحاص «هدلاح ییدردنوک همزراوخ نوجا كءا

 عویش ییدتیا بلط نوعسفل یدنک یزبق فنهجرت
 < هلغملا ريخ یدیاشوب هدنندوع یانئاو ؛ شلو

 شارت ینااقص «هرزرا قلوا بذکرو وفع رادم

 نالسرآ بلآ هدتاور رو ؛ شا عطق ینر هاخو

 « قرهنلوا لزع هدمو راچود هنازحو ندنفرط
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 دو سا e و

 هل صا كوو ؛ شفلوا نیسن لا ماظن هی

 .ردشفوا مادع اه دنخ رات ۶ ۵ "و « ساح هج رت بح ص

 . یدیا هدنرلشاب قرق هدنلتق
 «بولوا سا كتاذ جاقر. ند ها

E ENربع ) : ردینآ هچورب  
 نده اعیالشف و داهز هک (یسوالایراصن الا دعس نا

 بانج تفالخو ,؛ شفلوم رضاح هدنسا نع رو دن بولوا

 هدنطسلف «قرەلىروس مانعا هتناحوتف ماش هدیقوراف

 تیاور هفرش ثبداحا قوچ ربو ؛ شلوا نک اس
 بصذ هنک.لماع ص ند-قوراق بناح ؛ ردشعا

 هیلاراشم هفلخ هل.دس یماقتساو قدص .یدشلروس

 یا نب ری ) س . یدبا هذایز یرابتعا هدندز
 ن دعس ندهرشم "هرشه ( یرهزلا یشرقلا صاقو

 هنسا نعردب «بولوا یردار كن رلت رضح صاقو یا ١

 تناح «هلغلوا هدنشاب E EY كق

 .الشاب هنمالغآ «هدهسدا شاروم رابنشتنا نديون ۱

 هد رام « بول روس هدفاسم تباہ ء ندنغید

 یثرقلابه و ن ربع هیماوا ) بس .. زافشلوا دېش

 ناونص بولوا ندشیرق نامجشوفارشا هک (یعصخا
 هدناىم نیکر شم هدر دن .ردسهداز م كن هما ی 1

 تٽدش نالوا هنیلسم و هناشیذ ی ترضح «بوذل و

 جم و قب وشت یرافک هلبا راهظا قتم وصخو شش

 . هلکعشود رسا بهو غوا هدهبراع و . یدردبا

 هل س هنا ق ۲ هللا هدف یناغوا «ه رکص ن دکد تیک هب هکم
 ( لو هيلع یلاعت هتلا یلص) هللا لوسر «بودیک هب هني دم
 هناوفص موق یسهداز مم یکتا دیهش یزمدنفا
 هب هنیدم « بول آ اقرب شار وس مسو شف و ؛ شت ادعو

 «بولیناط ندنفرط (هضر) رم ترضح .هلکمتادورو
 «هدق ږلرغاچ هتيروضح «هلکلرو ربخ هبیوبن بناج
 شلیوس یتکیددک هغمراتروق یاغوا .هلراکن این دصقم
 هدهلواقمر هللوش هلناونص نديون باح .هدهسا

 هب هکم «نوګا توعد هقح ند یک رفو ؛ نشم 7

 كني ثك جاقرب مقاولاق « بويتسيا تصخر هتدوع
 ردفا هطساو هنسادتها

 ر هدنساضت رکن حا كنت الو با
 رل برق یشیدلوا یواح «بولوا و یک

 . رونلوا هرادا هدننروص هبحاتر

A Oe e E Flak 

ES E E ERE یک کک e 

a ERE تک a کی 
  ۹ ۳ ۶ر

 تان ع ۳۲۳
 ندرلهرعاش نشد هدننامز رایس اع فک

 یسهبراج كنبر هدنعسا قطان «بولو ایفا وبا رفقا تا یو

 « بولوا بلاط هنسب دنک دشرلا قوراه . ردراو

 ؛ شمااوا یخار هب یناشآ ںدراند كر زو یسیدنفا

 قوح ندنس هبرو قسیدنک هلاراشم هفماخ ه دعا و

 لج تیب وش ۰ یدیا Ah ناص زوحوا اهد

 : ردیدنراعشا

 قم ددصلاق .مهاوه تک
 ىلع عومدلا نکلو

 سا ]من فشار ناتا

 ۰ ردیصاخم سس

 دوا ترب وش .ردشلو عو وشن هداراخم

 تک

 هر

 N O مهار
 دس ربع ییا هک نک نوچ فعضزا

 | ینامفصا لصا نم (-- ازریم) یبیونکیا س
 تی وش ردشلو او وشن هاب e بولوا

 * ردکن وا

OES SEاره ان وک هک کات  

 ۔العو ارمش یره نرق یعأرا ۱ هاب انع

 .یدنا یساد كنهداز یانف هرک دن تحاصو یغدا

 ندکدتاقلیضاف هدرازح «بولوا كلاس هباضق قب رط

 ریسا هنملا كن ران اصروق برف هدنندوع یانئا ؛هرکص

 لم هف رطوا هش < ا ندقدلتروفو ؛ نود

 ماكته هعطقوش . یدیشلوا یبضاق ناسل «بودبا

 ردندنرامشا یبدلیوس هدننرابا
 ییصاح مدارقو ربص نمرخ یدریو هل
 جا موف اتاق ی هل ایر *هتف
 لددللا قشع هرفاکرب نکیا لوق تیانع یا

 لیقعیال لدوب نارود یدتیا لوق هرفاک
 یامدق (یرباا نادعم ن)

 او وح مد ندنو و

 .هذمالت كنلؤدلا دوسالا وا «بولوا ندنرلعض

 «بواشا هدهرصب هد رش نرق یجرب ۰ ردن دنس

 بحاص كہا یوم یعاشو «یدا رصاعم هلر زج

 .ردراو یقاسا ضع هدنقح هجرت

0 
 قوچرب نوجما كل هدیا جوزت یبهآ یسهدازم نال

19 ِ 3 
  كندبلج ر دف « بولوا لكاس

۹ 

 | ليفلا ةسبنع

 نامرهف برع هلنیرود تیلهاج
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 یف دل وا رویم ۴
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 هب ام یتابح هلتافدو ر را هدالقراخ

 لد هوس تره تقو یفح هلوا لات هما ص « قره وق

 .ردشق وا لتف ندنف رط ى3 رب مدقم هنس ید

 كلوب غیاصلا نيد ؤم ندنسابدا یره نرق یجب
 یدا رار لزوک «بوزاب هدنروص لصفم ین هاکح

 هدنو رب هرزوا دلج چاق ر, ۳ هک« ردشم رتکهدوحو

 :ودشنلوا رشت و عبط

 ۱ دا لس لٺ هرتنع

 .ردیبحاص كير ندهعیس
 (یزجلا ىلجلا ن دم دیواا وا ) ا

 ۔وا فم السا یابداو اطا

 هد هب دا مولع دا رکو a حو هبط نوف كر ک ؛بول

 .اشاب هد هر زج هدننامز 2 نا .یدیا تاذ

 وا ندتیلهاح یارعش

 تاالعم رویم « بول

 ىدا تب "ایاطخ هت دلادب وم یلغوا .ردشم

 لاوفا قوحر زبمآ تعصن راد وک ظةحو بطو

 4 هد ندنراعشا ناود .ردراو یسهایکح راهشاو

 نم تج رو 9 : ر دہہح اص كافل ات 1 4->ورب

 ههزنو ا ءال_ضلا راک ذت D ««ءابدنلا ضور

 هااسر» 6 نذابارف الا باک i ات دلا اما

 ةلاسر » ۰6 ةيماشلا یرمشلا یا 18 یرعشلا

 نامزلاو رهدلا نيبام قرفلا ةلا-ر » ۰« املا ةكرح

 .«یعیبطل او یمآ الاقشعلا لاسر ۶ ««ناعالاو رفکلاو

 :ردندنرامشا *لج تب یبا وش
 ةبیه یستکا تمعلا مزل نم

 هیواسم سانلا نع نخ

 لق ٤ لقعي نم نال

 هيف ىف لسهج نم بلقو

 صف ر كود A توم رع ل A 9 ~n ۵ اا : ھه 2< هک

 FO كنف دره ناقح «بولوا

 . رودا نا یوه توثاب

 ۔ارعش اغ یره نرق یح وا 9:
 ہل مع

 «بولوا | یملخ كنرتکی یا ۱۵ | کا

 تاب وش .ردیلز ومطسق یرکدو یللورن اتا یر

 :رى
 ېک هناذیم هک وک راو یسهفص افص هن

 یک هنایپو هداب رونلو بحاصم هت

 ماشو قارع هلبا هریزجو دوج وم م وبلا

 ا ب ع نالوا طاس م هنن ولت هح ۱ رو

 زکلاب «بولوا ندنرلینوق كاو ىلتبمجكل كير

O ORE 

 1 E لشاب لاو .راردنود ندنریشو و

 2 الا ةوو هدنژءهرآ ززز هلا لصوم

 ام هلیتریشع رعش ابرثکا «بودیا نالوج هدنتهج
  هددجن نالوا یرلللصا نطو .راروننو هدناص

 یرالصا .رارومنلو یخد هدنتهج ريخ كزا-عحو

 هعسر نالوا شفلو نکس هدهماع مالسالا لبق

 و یخد یرلیدنک «بولوا نونظم ینیدلوا یسهلیبق
 یسهلبسق هزئع هد دم زکلاب . رار ونون هدامدا

 ندنرلجما بوراقبج رکسع ۰ ه دنس هلئسم رلساهو
 رلکهدماشلا ةبرو هریزح .یدبا یراوس ی ۰

 ۱ نزا « بولوا هدیراهدار سون ۳ ۵ ده رخ ایم

  .یراکدشیا برق هرا هبصق و رود راسو باح ؛ماش

 قارع اضس ا عا كاوح نیدبف «مدلاح

Eنوبق «هود «تآ یک ریاشع راس :رارک ید  
 هدک ایت هو ابمشاب هلرلب روس تاناوبح راسو

 «یزوک روقح «یلهرهچ رعسا .ردروهشم یرلتراهم

 ین رلح اص بولوا رلمدآ یلجاص نوزواو یللاقص زا

 .ردلزوکو ضا یلیخ یرلبراف .ردیرلتداع كمروا
 عح الا وا 3

 9 ی ۳ و یر

 تو تا 08 هتکتبس دوج ناطلس .ردییطب
 .یدیشاوا یسارءهشلا تام «بودیا لیصح ییهجوتو

 هعدا راتاو رامشا قحهنلوا مدت «ملاراشم هاشداب

 هل.تف رعم كن و هو اهر ظ كنءج ر بحاص ادتا

 وا اداو ارمش عج یسدنک «ندنفب دنلوا مدت

 نارارف .یدرونلو هدنتسم یعاش زون چاقرب «بول

 .یدبشاوا كلام هدهرادتقاو هاحو هناما-و تور

 هنحدم كننادناخو كملاراشم ناطاس یرا-ثا 9

 هموظنم ر یلئاونع « ءارذعو قماو » «بولوا راد

 ۶۳۱ ۰ ردیاب یە « هده سلا شهزا یخد

 1 تس کیا ر ر وش .ردشعا تافو هدنیننع هدنگرات

 :ردندنرامشا *4ج

 دوب راک راهچ شیپ شتقو راهچ
 ادج راهچ زا شدننیبو دیدن یسک
 وفع تلذ تقویو مد توق تقوب

 افو دهع تقوب ششخب یکنت تقوب
 | ره :یرعه نارق ۱

 لزاربش لصا نم «بولوا ندنس ) "
 ناموت هنلوماتسا هلترڪه همور رايد «هدلاح یغیدلوا

 هل ریو هلې دنکه داز یلانق ېد اصهرک ذن .یدشعا



af 

: 2 3 
 یرامشا و سر یو ناب یتدومو

 :ردکتوا تیب وش .ودزاو

 هی یا هدکیوک نشلک رایت غاز بشد و

aردکنواتی وش .ردیازبربت «بول : 
 اه تایح ةیامرس ز وتب هک ای
 ییعس نایزرب و یهاکت هدنام دادی دی

 گل دادغ و هد_زغاوحس و ت الو دادن ۰

  هلوا هدنسد ع لاع هرتس ولرک ۲ ۵ ۰

 اضق عقاو هدنسیونج یني نیع لحاس كتارف قر

 نوا «یسل اها ۳, «بولوا هبصق ر یزکصس

 ۱ هدنجا كیارن « یسارواح كجوڪ رب «یتبرش عماج

: 

 أ
 رب بارخو مدق هدنرزوا كنەطا كجوكر ب عقاو 1

 هبصق و .ردراو ینالومم زو یراهاب «یس«ماق "
 كټ رب دتع هدهفاسم كلءهرتمولک ٩ هاو تارف "

 یر ندنرررب یرلهناخ «بولوا ترابع ندقاقوس
 - هقرا «هدلاح یرلقدلوا لیادرسو ییئاق یا او رو

 ردق هلوچ ندفرطرکیدو هرهن لحاس ندفرطرب هدنرا
 یسمرکب ز رکلاب ندنسدل اها .ردراو یرهحاب دت

 ۰ ردبیعو ملسم "الماک یروصق «بولوا یدو
 هدنحهتاب روا ثتارفو هدنسیغاشآ زار كب هبصق ۱

 تب هع دق هن دم فورعم هلا (وتانآ ( هحرللامور

 مسا ) هنع ) هد كع“ و هک روش روک یر هارخ ۱

 .روبلیشالک آ یتیدلوا طلغ ندنسیبع
 كنغاعسو تالو دادن یماضق هنع

 عقاو هدنتهج یا تلارفو هدنسیا عش بیع اینم

 «هلیالو لصوم ندنتهح قرش لاعشو الاء «بولوا

 ینرع بونج «هلب-أاضق رلید قدنتهح یلونج قرش
 هل علف رصتم : روز یخد ا ءهللا لوح ندنتهح

 Ta اس ره هم هی ةو .ردطاحم

 نادق ۰ ۰ یسهعوررح *یخارا «بولوا هرتمولک

 عقاو هد رق كیارف .ردعود ین ۲۰۷۷ قسم

 ددرې «هقشب ندنرا , نانلوا اورا هلالوط « بولوا

 یمهعورم *یضارا جانم هنوص ررغایو قازوا

 ید ینلامرخ ردق مود کی زوتوا .ردراو ید
 یالوصحم .روینلو یجاغآ امرخ ك چوا «بولوا

 « را «یلادرز هللا قوماپ «مای- «هیرآ «یادفپ
 هوم را هلا لاقرو هدرادق۰ زا و ربا «ران

 شوق ۱۰۰۰۰ ییااما .ردنرابع ندر سو

aو  
 ۔ادعام ندیدوم ۰ یهدزکر ص «بولوا چب دار

 ا اک یس

 ۔ هنع یخد یرلاق- نوت كدادفب «بولوا لوغشع

 اس رق ینادلوت یونس كن سهلها تاناوح

 - «مدنام ۷ -

 . رد

 5 ین ۳ - «ریفص ۵-۰

 ۱۶:-و نو ا < وق ٩ < بک ص |

 هدنلخاد ی۔هط هر زح اق و را |

 .ردهدایز یدادعتسا هت روم“ «بولوا

 هدر يح قرش كەد درج هدنع

 هللا دص قتداهعف «بولوا هیصق ر 1 رداوع

 «هلیا رایظا بهدم رب کی هدهبصقو قبولا دیز ن |

 هدلعاس هنایصعتمو ید كب هدنتح ةالص كرات

 یارجا «كرءدیا بات هنیدنکی خد یاهاو ؛زوناو

 «بوردن و کر کسع یمطاف زعم تیام .یدیا ردیا بصمت
 .ردشا لاصبت-ا نسیدنک
 هدنسهرآ هک اطنا هللا بح 1 ۱ ۱

 ظررب کدنر راوج كەك اطن و ] رو ۱
۱ 

| 

 یر .ردہ-هبصق هک اطن 1 یز کس بولوایعسا

 لاح دا هام“ مصاوع ید یترلذ رط سیسو هنطآ

 برق هتدودح كرلمور هدتنامز رل رع .راردیا

 .ردو یمه هحو تونس مکڪیسمو

 -هرشد* "هر شه (یرهزلا دل وخ نا)

 نیملسلاماو یرد ك( ر) بز ند ] | ماوع

 «بولوا یردارب تای ر) یرکلا ةمدخ ترضح

 (یاعلا لبي ن ما اوع) س .ودشعا تافو هدکر ش

 هدهناخا ر هرو هشاور .ردیلتع «بولوا ند ءا |

 رب ییدتیشیا ندعاه «نکیا لوفشم هلمانصا تمدخ

 لاعت هللا یلص) تاماك رف «هنرزوا هشو راطخا

 هرزوا قلوا لصاو هنتهدخ دا نمدنفا (مل-و هراع

 هبهرونم هتدم < هلبا قاعاا هند و نادمه «بوقح

f7هرطص ندقدلوا فرش« هلءهالسا فرشر » 

 نا

 وا هصق كوك
 لدا رو اب ماا سکوت تام

  ۳ Eهس ر سلات 3

ah 4 | 2هتاورو یربق ك )2(  

 «نا دلا مع یتا دلوا ی ءاح ین ر وبق كنب شع هر وک

 .ردروط سم هد

 هدنغاڪس و ت الو كال 1

نلامش تاکس الو |یراصحمروع
 اقارب ۔د

 «4غاعس زور سو 4.--اضق هل دنا ارش «بولوا

 . هلتمارز هعاشاب ییلاها .ردبیعو



 «رادراو ےک اب ی «نارب وطو را روع هم

 .رددودحمو طاحم هلب لا كرنالس سف یخد اب وتج

 ( شقلق) مقاو هدنلاعش تعاس ۸ كکسالس یزکص
 هونج ندلاعشو ۱٩ یتمسو هب رغ ندق رش ۰ ردیس «بصق

 هرق نالوا قلم .ردترابم ندهفاسم كلتعاس ۲

 یواح یبهیرق ۱6۱ ربارب هلیرهب>ان یلکوکو غاط
 درادقم و .ردراو یسلاما ۱۸۰۱۰ «بولوا

 كل وتقو سقودوتروا ۲۲۷ ۰ «مالسا ی۲ ۰

 4 ۶ «مور یس ۰

 راقر و ) .ردهناکدح قرهلوا نایترخو مالسا هد

 ینبدلوا قلم هننراصحروف یغد یس«تیحان یلکوک
 هروک ذم هحات هسیا یدعش «بولوا هروک هنامز

 «راغلب ےقنم هن رابه ذم

 للیخ ندرادقم و «ندنفردنل وا دام اضق ر هجمرآ

 هقیتسناتعا یی رب «هدهصردا اضتفا قفلوا لی

 قلغاط هرزوا تموم یسارا (۰ قدم هلوا سرتسد

 . وق نالوا دتع هقرش ندبض هدنتهح لاعش «بولوا

 قاط ر ردق هنس هس واج ته> كماضق یناقلاب هش ر

 قاط 7 دنر ا یش و .ردازوا را 4.هش

 هک« ردی رهن (كلاغ) کوب كا بوق[ راهردو رارهت
 .وط هونج « ها عج یس هب راح هایم شک ۱ كناضق

 نوحرآ . رولیکود هدب زفروک كالس ‹قرەقآ یر

 هدنتساب ی 5 ثباضف یخد یرلاح وص یدک او

 یخد یغامربا رادراو .رارولیکود هنلوک هوونامآ
 هلهحو وب .ردنا 1 نس ۹س رع دودح كناضق

 یخد یرار تبنم «رار هلغلوا قاغاط ییخارا
 «رهم « فالو «رادواچ « هبرآ «یادغب بولوا قوح

 اسو نوتوت «نوبفآ ,قومای «هلنابوبح راسو ماسیس
 یخد یرلغاب .منلآ تالوصحم لی یاعتم ههرت

 رش ردق هق كم زوتوا یونس «بولوا قوح

 كباو لاب «بولوا یراکجو تا هل رلب را . ریل
 «نوبق «ریفیص یس«لها تاناوبح .راقبح یسهزوق

 یخ «بولوا ترابع ندءهراسو هود هریک 18
 ءللاما .راقح هراسو یردو لیقو یاس رادقم

 كالم وک « هجالآ «یزب نکا ‹ےاکو هم وق وط اضق

 هب داص هدر اشسا تال ومع4 هلتاح و-:۰ ضمب یک یکشیب

 ندنل وصحم تاناوحو نده.ض را تالل وصحم .رارارب

 .رویلوا تاجارخا قلاریل كب ییا یونس
 «بولوا یسعنوا كنکولم دوې

 ۸۰5 ندنخرات ۸۰۸ دالبلا لبق :| ابذوع

۳" 
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 یوم ۳۷۲۹

 ۱ 1و E هئس ۸ دژ د هنش رات

 1 ۰یدیا شلوا ندمانصا ؟و درو هدنرر
 1 «بولوا یمسا كټاذ چاقرب ۳ ۰

 نب فوع دایعوا ) یرلفورع كا وک

 هک «رد(یصق نب فانمدنع نب بطلا نب دابع ن هنانا
 یسهزت 2 (هضر) قیدص رکب ابا ترضح یسهدلاو
 هشیاع ترضح .یدبا یلس یزمق كرخص تن هطیر
 3 ترضح «بولوا لخدمیذ هدارتفا یهدنقح (امضر)

¢“ a 
 یس هة «هنس دزوا هعق و و «نکیا هدکمر و .

 . لوا اونأ نا ةمسلاو مکنم لضفلا ولوا لب الو »و
 تآ « هللا لیس ف ن رحاهلاو نيك ابسلاو یرثلا

 هکمربو نتسهقفن یباسا ناک «هعاوا لزا یسهعرک

۱ 

 دم

  هردشغا و هدنسهب رام نیفص هد وط)صترفضح تبعم

 بولو rie یا ده ۱ نوع  «تولوا ۲ تاد کنا نهان ۰

 2 (هضر) بلاط یبا ی رابط رفعج یرب

 ك ( هضر) سابع ترض- یوبل بانج مم یرکیدو

 4 هربه نا « | ۰ ۰ ۱ ۰

 | هنسهدام ۱ ۳ 4 ند نوع

 ِ [ ەر وب تعج
 1 ندهساغع لری نراس

 : ر دہصلخ کا ینوع

 وا یخ :E یدښا بونا هد هسور یر

 هی انحش .ردشعا تافر هلن را ۷۱۱۰۰ « بول

 : ردن دن رش تا ا مطقم وش .ردراو یراعشا

 هدنم درد وع وب تزع رتي
 ردیهر كاج كترضح بیبح

 ( هداز یحماب ) «بولوا یله-ورب هنب یرکید

 .ردشعا تافو هدنخ رات ۱۲۲ -ردفورعم هک د

 :ردکن وا تم وش

 هدهنیس نوناق هسیا قشع لوصا دصقم

 ررب ررب هناخ كر روا کا بارضم

 a نر فوع

 الا یمن ها دح ءان «بولوا

 هنلع ىلاعت هللا ىلص) هللا لو-ر ترضحو ؛ شاک هم

 ینسیدنک هدنرلتع نع هباضلا ةر ضصدنفا ( لسو

 .یدرلشمروس یالعسا هدهدبدم
 ( یسدالا یراصت الا ةدعاس یر ۸

 هدنراتمس هة «بولوا ند هاو راخ و
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 لاحترا هدنشاب ۰ هدقوراف باح تفالخو ؛ شفل 1

 وا یربق كتاذ و ك( هضر) رم ترضح ..ردشعآ

 وب یر چه گرلناسنا یهدنزو ر قرهروط هدنرز
 ارز ؛رامهنلو هدنسامدا قلوا یا ندنیحاص كرق

 رب چه نمدنفا (ل- هیلع لات ها یی ص ) هللا لوسو

 اا یس ها س تاب وا عو هک« یدکی د قاش

 یزق فیهجرت بحاص یرلف دلوا شءهروس «نوسفل و 1

 یخد (میوع میع وا) - .ردی,م ندنفرط هدیبف
 .ردندل زه ن دعس یو ندهباع

 !r ی یدهع
 :ردیصام كياذ جوا

 یا ناخ دی زاب ناداس «بولوا یهنردا یسجترب

 وش .یدیا ندنناءاطخ و ندنناتک ناود هدننامژ

 :ردکن وا ترب

 نکیا راو مدنلب ورس ٌةیاس مهراو هدنق
 نکیا راو مدنفا ېک كنس مدلوا لوق هک .

 مریدلی «بولوا یلهنردا هنب (- یلع) ییهکیا
 هلع قبر .یدا فورعم هلکد یغوا یش

 :ردکن واتبوش .ردداع یراعشا .یدیا كلاس
 یدلوا , زقلیا هنیوک یب مهآ دود

 یل هداق یییشک شعا زاعوق هتنج

 «بولوا یدادفب (-- دجا) یبعچوا س

 .ردشفل وب هدند اع رد تفو یخ .ردندنب دج یارمش

 ةرک ذی رب مماج ینلاوحا مجارت یسارمش كدامز

 :ردکنوا تب وش ردوا یسارمذلا

 رظن یلهدیا بواک همود داید یدهع
 مب مم كلم همزوک یدلوا زغ روک

 كنيذکت رد ید ندنسا رمش | یدهع

 : ر دبصاخ

 هددابآ پوک «بولوا ییناروت لصا نم ینیجترب
 شا باستنا هنازریم میهارا ناطلسو ؛ شا تاشن

 .ردراو یدیاصقو توعن هدنةح رشع اننا هما .یدبا

 رک قوا تب وش

 مانرک مشچ دانک رب نوخ "رطق دشابن
 نوربب رس درک لد ةشوک زا تندید رچ هک

 یغد هبط نف «بولوا یینیورق یسجکیا
 .یدنا فورعم هلکد ید« میکح «هلغلوا ییاستنا

 دینکم نم راز لاح زا نم نمدای

 دینکم نم راي ماکت هلا نياب

 NI ik I ی ی

۰۳۷ 

 ' رضاح هدناوزم راو هدنرلانغ قدنخ «دخا 9

N r i irca 

 بسامهط هاش «بولوا لهرارس یسعچوا س

 ؛نذکن وا تف وش .ودشماهاب هدننامز یضام
 دوریم نوکیش فلز نآ مشک زا هتفر هتفر

 روربم نورې تسد زا راک هکیجر ناتسود

 وا یلنارا (یوک ان یده» الب) ییجدرد س -

 باستا هبیلالبک ناخ دمحا هلتعع هلاک هدمب «بول

 ەد ۵ .یدرازاب لزوک یخ یراعتسا .یدیشعا

 و دکت وا ترب ود .ردشعا تافو

 نم ناهدرد شتاوجمه دش لد زوس زا نابز

 نم ناز رب قفا هک یراک دم یا نکم

  aهللا دبع وا دوخا ېه زا دیو وا

 لا ۳ 00 ۱ شابع
 یسهداز م ثالهج وبا « بولوا ندا ( ىوزخلا

 همالسا ندیکعا .ردردار ندف رط یسهدلاو و

 هدنعا هللادبع هدارواو ؛ شعا ترڪ هشدح «بواک

 تدوع هب هکم هدع .یدنآ شک هاد یغوا رب

 هدکلر هلا (هضر) باطخلا نب رم ترضح «بودنا

 یراردار ندنفرط یسهدلاو .ردش | تره ههنیدم

 «بودنک ههرونم 4نیدم ثراح هللا لهح وا نالوا

 گر هديا لاةغا «هلئاس یکی دتسیا یسهدلاو یی هنگ «

 یدنا رل دعا سبح «بوالفابهدارواو «شلآ ههکم -

 اغ گومرپ «قرلبروبب صلت ندیوبن بناج هدمب
 تاق مدهکط هدتاور رو ؛شلوا دیهش هدنس

 تاور دن بر او هنلادع یرللغوا .ردشع ا

 | .وا ند هاو یخد (روث یا ن شابع)-- .ردرلشع

 نیس هنکلیلاو ن رحم ندسقوراف باح «بول

 .یدشغاوا

  ( . ۱یصطا یءوم نب لضفلا ءا یضاف)
 هقف «بولوا ندالع هاشم (قیسلا ۱ نی .

 .یدیا یدیرف كني رصع «دنابدا و خیراتو تیدحو
  ۰؟شیشوط هدنس هبصق هتيم فمرغم هدنشرا

 ؛بودیا نولفو مولع لیصحت هدهبطرتو هدنتکامو
 .یدیشع ا ماما هدایز هد هش رش ث داحا مهو ظفح

 «بودیا قایضاق هدهطان رع هدعب و هدهتس تفو یبخ

 می ه دن دح 74 .ردشل و ترهش هلسناونه یخاف

 حرش رب لمکم اونم « لاک الا باتک » هلس*
 قراشم» هدنقح ثیدلا ببرغ «یک ینیدزاب

 .ردشمزاب باثک رب ربتعم تب هل-اونع «راون الا

 » .ردراو ید یرا ر روهبخم هلاونع « تاهسنتلا

  ۰تیعیط .ردشعا تافو هدشک اس هدنخ رات



 9 ر 08
Aورا  

 ا4 ۳۳

  ۳ PEt, E 0ی ۱

 لزوک «بولوا یځد یمهیرعش
 :ردندهلمج وا تب يا وش

 هناماخو عرزلا یا رظنا
 حایرلا ماما تسامدقو ىت

 ةموزهم ءا مصفح هتک

 حارج ايق نامعنلا قئاقش
 دادش یا ن رهز “م ۰ 2

 E E ع ہت
 یشرقلالالھ نب ههید نب ر 6 ۰ ۲" 2

 وا «بولوا ندنیلسم ةازغو ندهاص ( یرهفلا

 هدتیاور ریو ندنسابرقا ك (هضر) حارطا نب هدیبع
 همالسا هوا ندنسانغ هسدح .یدیا یلفوا یکوا

 ؛شغلو رضاح هدروک دم ءازنغ««بوط

 .ردراو یرامشا

 هدعب و

 هدماش ید هدنتفم دی دا ی هدر وا هبلاراشم

 هطخو : «بونل و

 الض یز شدو ارج ی راو شب درک 9
 بحاص هر هدننافو (هضر) هدیبع وا .ردشعا 2

 ) هضر ) ر +۶ ترضح بودا نیو كرت ی هجر

 ماش ده رک

 لک «بودنا قانادناموقو كاللاو هدهرزحو

 هداروا «هدلاح یغی دل وا هدنشاب 1٠ هدب رعش لاش

 یحاصتواضو مرکو لضافو خاص .ردشعا لاحرا

 هل راشادقرآ ینداز اّیاد هدرف- یا «بولوا
 هلیبقل (بکرلا د ز ) ندننر دلوا یتا كا همساقم

 (رهز ن ضا.ء) ندتنایم هبا .ردشلوب ترهش

 نب ضایع یرلضعب «بولوا «روک ذم e هلی

 شلوا رومآم یف بهر زج

 ۳ «4 لک ا یل دص ید

 ی ا یرلغ.؛و «نام HÊ هده دم

 ربه ز 5 ضاب ها 4: سن a >> «بولوا ی کز

eباد هلیععا ضایع .ردرلشع |  - 

 .ردراو اهد تاذ 3 3 ۳ ند

 رعش ین اغ یرعه نرف یهو ۱ ینابع - ارمش لناْغع 3

 : ر دممصاخ كنيفک. چوا ندمس

 قیرط «بولوا یلرتسانم (- نایلس) یسجر
 وش .ردشعا تافو هدنشاب رنک .یدیا كلا هک

  " تن "

 ودك نوا طعم
 ەد ژب لد ینایع یا ۱

 كاتس یسع هسیا راو مهسید هرای رک هلون

 لغوا نستفم لح (- رنظ.) ییعکیا -
 عطقم وش .یدا كلاس هلع قرط «بولوا

 :ودکزوا
 ناکءم دلوات ندم
 كم فلز یدلاص هیادوس 2 هقشب

 مارا

 ایحا یدسا

 ید لابخ ندلد

 ید ناشفا

WEYA 

 اتم وش بولوا لهسور ییعچوا- , 
 ' هیلوا كلاح هتفشآ یرب یا یدلاق یلد

 . هیلوا ثلاعاپ مدرب هلکفلز من اي

 1 «بولوا یتایع ر ید ندنسارمش, سرف --
 ۱ ۲ :ردکنواتب وش .ردیلغوا نفر الم ندارمش هنن

 نارچه بترد مرتشیندزوچ داصف
 تخیوآ رتشینردو دزرس کرزشت آ

 «ب | ندشیاس ہم یایبا

 و هنس ا ا ۱ 0

 هارد هدنسهړ مق م تی كنطہاف لوا لس ۲

 . ن ناهلس (مع) عر ترضح یسهدلاو .ردشلک
 ۱ «بولوا زبق رب هلاصو هزک اپ نال (م) دواد

 1 یغیدلوا ین اشن هراخ فو ندزوک ذم لس هن

 1 یلامت هلأ مک «ندهمروک كکرا زونه «هدلاح

 یخ یفوب لیدو ہہو ؛شلاق لماح هلع كائاربجو
 هنهلع «بویعانا هشزوس كع م ترشح « هل[

 هنن «هدلاح یراکد روک یتراک, مالع « قرهشدقلاق

 فسوم یسیلت اشن .یدشم مهل تمادق هشرلب دن

 «هدءب «هدهسیا شقسا كجا كرت یاملاراشم ادتا

 هاچ نشرت سکعلا «هلغاوا فقاو هلاح تقیقح

 امرخرب )+ ) یسیع ترفحو ؛شحالشاب هبحاصتو
 «هدنکلع روخآ ر هروک هلدحاو تا ك.جاقآ

 ندتفرط رلادوم ندیکب هدندلوت .ردنشعا دلوت
 ترضح «هلفعالشاب

 «بودنا تراتا هناغوا نالوا راوخربش لفط املاراشم

 سەز” كلبا گرهر و باوح تاذلاب یسک ترهح

 «هروک هنفیدلرا روک ذم «دلبحا -ردشعا اغا هدلووب

 شم هدوره نالوا امرفکح هدنتلود دوم تثووا

 قو ا ا قك هنس وا رام

 «ندنرلفدلوا شمروو ربخ ینکجهدیا رلوت كسم
 . بونارآ یرلقحوح نافوط هنس وا روکذ م كلم

 ترضحو میم ترضح راحت فسوب ۰هاکعا كالم

 بانجو ؛شعا تعزع .رصم «قرهلآ ی(مم) یسیع
 «كرهدبا تماقا هدرهم ردق هب هعاک هن شاب نوا عیسم

 ها ة۸ هد اةح مک ترضح

 هدنس هبصق هرصان «هلئدوع هن طاف هدکلرب هني هدم)

 هود نکیا هدنشاب جوا نوا .یدرلشعا تماقا

 نالعا هدنشاب ۳۲۰ «هدهسا یوص یف دلوا لات

 ارڪز نب ی ترضح بوالشاب هتوعد هلتورن

 فورعم هل ما نوراوحو شعر وک هل( )

 و هلرلنو ,بوندا باصا اوا هذمالت کیا نوا
1 
19 
9) 3 N 

 و و



 7 هزڪ قوحرو و

 كعا یا یرلنالوا التبم هنتاع صرو یر ۳

 یایحا ءبولوا ندرلهز یکیدتیا ارجا قیص كا
 هلبا لاحو هنس جا .رادلوةنم یخد یا تاوما

 قاود امور رل دوې «هرکص ندکدتیا توبن یارجا

 ی ( تال سو ) نالو لاو هد ناف رط)

 هنغی دنلوب هدنملع قلود امور تابع ترضح

 هنغ دشدااج هتشسآ تم و 1 کک هدا سلفو

 ندنفب دنل و هدنملع یرلد كن رب دنک «بوریدناق

 ند (مالساا هلع) یسع باوصا هک ا تاکش ید ]

 یکسترضح هل.تل الد كن كیادوم یرلذدلوا شش اهدلا

 -وهج ینس هک ام های وم "لاو «هدنراکدتبا فیقوت
 هشرلبهذم نلج و هر بناحور او 8
 1 ماوا هدنرلب ون قحارلن و هک ا هلاوح ۱

 ها رحا ی E هخزب .ردرلشمرو a مادعا

 لش ی ف ترضح هدن ر رظن «بوسهلوا قفوم "

 بلص رب ندنرلجیا یدنک ابو ادورب موقع نیا
 بانج یرلترضح العو لح قح دلا یراکدتنا |

 هداس یر ندتنو واو ؛ردشع | عفر هب هباع» یحخسم

 لاحد « در ,دنا لوژ هر هدتم او «بولوا هدو

 . یدیا هدنشاب ۳۳ هدنعفر . و دکع ههآ اعا

 یسع ترضح «سیا هروک هشداقتفا ران اتسرخ ۱

 نایریو
 مہ ترضح رل اد وہ ۰ شعا ج+رع هیاعس «بولبرید
 یرلف دنا وب هدارتفا هدن رلقح ( مالسلا هباع ) یو

 هنغردل وا هللا نا اشاحو هنتیهولا ید زانات رخ یک

 ین هدیرلّعء تن هدح الم راف «بولوا دقتعم

 یکیدلک هاند و یندوحو نوتدسب كلا راشم :

 ثاثت هب كنسهمهارب دنه؛هلراکنا |

 كنوٹ راوح نم | كنم وه ومد و. (اندب رق ونيو )ذلو ا ۱

 داجا یبهباکعوم «هلبا لیوحت .(سوتسیٍرق سوسی)
 .رارویدیا امدا یراکدتیا ا

 نو راوح 0 E ندنفر كناسبع ترضح ۱

 ره كناند تاوذ ضب یک سولواپ عبا ءرلنوو
 یرلکدتنا طبط هدنروص فل: «بولرغاط هفرط

 شا لیجما ۱

 بو مضر ترش یی ی 9
 درام ینو «ندنعب دلو ا یراح یماکحا یخد لبحما

6 melanie 

 ه دع) « قر هل وا نفدو باص هع” وم ۴

 r pe هنس هدم اھ

 .یدرردا توعد هباسم ند قلخ ءهلا

 س ی ع

 ندنرلتکرح ریاغم هئاروت ماکحا یرلب دوم قجنآ هللا
 تعانف هلا عنم ند باراك بصء" تالماعم ضعإ و

 هداس ك هدرنامز وا یسع ند : قدنک, سا

 رب ۰ یدیا
 داقعنا هدرلف رط

 س سوم هش رزوا یسهدعاق تیادحوو

 اس سا راه لا قوت
 كنند قلن اتسرخ یبدعش هسعاحور سلاح ندا

 قان ایتسرخ «هیلع ءا - ردرلشع | مضو ییماکحاو لوصا

 ین «هدهسیا بوسنم ۰(مالسلا هیلع) یسیع ترضح

 .رداکد یعطاو كند و هلاراشم

 .ردیسیعچوا نوا تنهیمطاف كولم
 [*تعحارص هنسهدام «هنلارصن زاف»] ۱ یسک

E۱  

 .یدبا یدقعمو روظنمو
 .ردشع | تاقو هددا دغ هد ۲۸

 | یبع

 هلساونع یدنفا یسع میکح « هلغلوا یقنوقو ید

 « بولوا ندیع یابطا ربهاشم

 یببأع كالا رها ندهیسأیع یافلخ

 «بو- وط هد ۷۲۱

 - وا ۷ یر فرق یح را

 هبط نفو هب ه.مکح مولع « بول

 ناتسراء هدلوناتساو هد هن ردا «بولوا فو رعم

 . ردشفل وب یبط

 | یسبع
 ندناشوزف هدرج زارمش )ج یسیف ) یدجرب

 :رددد وا تاب وشب . ی دنا مدآ رب یا. « بولوا

 ےک انا ناسا نارا
 * ودنع-ا

 دوش

 دنکیم

 م رک كت قح راک زور رد

 روقغفز دای زونه ییچ

 قل هرآ رب «بولوالدزب (= ریما) یسیجنکیا -
 .یدیشعا تحابس هناتسدنه

 ما هدئز دایرفو هلانب سرج نوچ ام
 دود ناغق پا نم "هدیرب رس زک ره

 « هعرز ن لء وبا »]

CEE Eتە> | رس : ]| 

 یامطا هاشم

 ٤ بول وا دب ع

 بهذملا ییارصا

 رد ردار كق رطبلا ن دعس هجرتاا فااس «بولوا

 3 ۳۹ Lb اعم

 هلک + ر حسم i | مکح ن یسع

 تارح رب هدننامز هدشرلا نو رام .ردنورمم ید

 : یدک هدا ادب هلیاءهد نوجا ةاوادم «بولوا

 قوجر dia یرا 44 یهدتابطو هام وا یک دہ

 دو نکات وا تب وش

 | قیرطبلا نب یسوع
 ۰. یدردا تابط یارحا هدرصم

 ةر امد



 س ی ع ۱ ۳1 /

 هلساونع « ناو ا عفانم باتک»و 0 ربءعمو

 .ردراو یرا رب

 [ ورم تیر | دجنس ی ی
 لادن اطا هاشم ۳

 بم ارم «بولوا ] | الهش ن ا

 «بولوا یذیللآ كایربح نب سجروج روپشم .یدبا
 رفعح وبا هفملخ هدنخل رابتخا یدنک ندنفرط كب وي

 عمطو صرح ۰ نکیا نشت هدنا اب, گر وصنم

 ردق هبه راو هزت انب زت ان نو املا ؛بودیا

 درط دک هلاواشت هفلخ «ندندیدالشاب هذلآ

 . یدشعا دیعس و

 از , زعلا لمع ب یسع

 الع ر یسع

 یعالوط دب یخد E ۵ «بولوا ند هشای رس

 دام «یوزح»]

 1 . تعجاص 4 مس

 هدننناوا فهرس ر تاود

 یاہطا ALL نشات

 هدنتب أب ام تمدخ ه.الا ىلع نوم 4ثیلخ ۰ یدبا راو

 ءاضفا ۰ قلا عفانلا باس .ردشفل و

 شا کا | هلولناونع « مومسلا باتك »و «ناويح ا
 .ردراو

 ور وبا ايو نايلس وبا
 ادا رھا شم (ىقلا )| رم نب یسیع

Cat دافتسا 

 وا .ردندنرل هضاو وحش لء «بولوا ندءارقو

 باتک هدلگوا لوا ندهجرت بحاص لّژدلا دوسالا

 لوءههو لعاف زکسلا

 و هجرت بحاص هکوبلاح «بولوا یواح ین رلباب

 یک
 ناو راک هللادمعو یتعسا نب هللا دیه یتارف

 یاتک كنو «هدهسا شمزاب

 .ردسشعا تایر راس هلو صف و باوا

 هندن «دلعوب «بودا ذخا ند رصب نسحو ضخ

 ییعاو دجا ن لباخ .ردشجآ قرطر صوصخ

 رومدم .ردشعا تاور ندنسر دن ھاشم راسو

 هدف ظافلا « ردندشادرک اش هدوح کف

 قبض نوکر نچ « تولوا قارم كالام

 قلخ قوجر هنفارطا ؛بوشود هغاغوس ندردص

 :ه روک یرلن و «بواک هنشاب یلقع « هلذعالب و ط

 اوهقنرفا ةنج ىذ ىلع کوک اک یلم ماك اکت مکلام»
 ناو تناما هنسادنک .ردروپشم کیدید « قع

 فسو یریما قارع شالوط ندناوئا شم نالرا

 .هنسهدام ۰ یرحاح »|

 كوس هلساونم « ریکسلا یانکلا» .ردلوتنم رداوت

۱ 

 نا >

 اپا» :قرهمعووا ی هر تارت یخد ۳

 1 GEN اهضق طا ف "ابا دا تا 6 اغا ۳ ۳

 أ E هربهب .ردنوص ی

 ۷ «بوتربت کی جربم د «هرزوا كمردنوک هنن ما قاع

 . نوچا رطاخ *لیست «نکیا هدقمریدروا هغنار هنغایآ
  «هعید «روبتسیا نوع هربرت كن رالغوا یزس ریما»
 زوسوو ؟شعد «نذادیقل الا و : رم ی یسع

 دلاخ كب هجرت بحاص " ۰یدیا شلاق لثم برض هد ه رها

 ۱ فیش ی «بولوا یسهلوک ك(هنم هللا یضد) دلو ن

۱ 
ِ 

1 

 1 0 ل 2

 ۵ نیاز هجابرق ۳ باح

 ودور لد یش ن نوع“ دلوا ن و

 | قبلات کیا هطراناونع « مما لا »و ها الا » هدوحم
 ۱ یغیدزا درس نالوا یدرک اش «بولوا

 ىد ر ن یسید درومدم با تڪ

 ۱ یییدلوا یغغل وا لاک او لصف كەءاح ومشآ نالوا

 دود كروصنم راەح وا هدنگرات ۱٤۹ .ردوم

 .ردشعا تافو هدنتفالخ

  هدهبسارص تفالخ لژاوا

 . هبنایرس یابطا نشیتب ۱ 8 ی
 زای یهیبطبتکیتآ هجورب هدنناسل «بولوا ند
  هرضحالنم بات > «هب ذغالا یوق باتک» :ردشم
 باتک» ««ةرذلاو لسالا ىف لئاسم » «« بیبطلا

 . ةِلاعم نم هب عنتما یذلا بيسلاب هيف ربخم ایورلا
 اهرک ذ قلا بک اوکلا عولط ین باتک» «« لماوا

 ةلاسر » ۰« ةماحلاو دصفلا ىن باتکه «« طارقا
 . ما لارعتسا ین

 | مور نب یسیع

 ۳۳۳. یک

 كتر ءدام «یسیم»]

 1 [۰ تعحاصم هنسرگ رب

 ۱6 یراکم نیل ادا ا ع <
 9 ۰[ تعحاص هتس هدام دم د, عیب

 و 4 لداءلا كلا ن یسع

 ۲ ۳۹ [« هل روس تعحام س

 ۱ وا نالوا یی رب
 ی ب و ۵ 7 یسع

 هيلا راشم ةغلخ «بولوا یوروت كح انس سالا

 1۳ ندروصنم رغءعحوا یردار ندنف رط

 یرداب روصام .هدهسلا شفلوا ذاا دو یو



 ی ا «بو کم
 هدهفوگ هدننافو كروصنم .ردشقا ذاختا دهم دوع ی

 ید« یسەداز م بو دا نصح و تموکح ن ن اعا

 كروصنم یمع .ردشاوا بولغم هدک-دتنا هبراح هلا
 يح ن هللادیع 3 ۳ نالوا شا مای هدننامز

 زوال هب هب رام هلا (مهضد) بلاط یا ی یلع ن

 «هدنذاخما تفالخ رو اشنا كدادغب هدعيو ؛ ؛شلوا

 . یدیا شفاوا بصا هنکللماع هف

 | اشاپ ی
 ےھارا رړزو .بولوا ناس

 «بودنا فراحمو مولع لصحم .ردبلفوا كناشاپ

 كاسردم هدسرادم ضعب هدههردا و هدلوناتسا

 نواه ناومد *رمیقوت هدیلاع باب .هرکص ندکدتبا
 یسارسالا ریما: ماش هدمبو ؛شلوا
 .ردشع | تو ۱

 | يلچ ع

 .اوح هلن هسورت هدننامز ترتف ندا بیقعل یوسهعق 1

 نا دن ناطلقف ىلج . .یدیشاوا لوتسم هنسدل

 یابحا ندیکی هللا عج یهنافع گالاع ی

 ءبوروط یثراق هجرت تحاص ,هدنکب دشب رک هتلود

 .ردشلوا لوئقم هوا هد ه رام یی

 «بولوا ندابطا و قرلا

 .ردرومشم ید هلسقل یسیاغت

 یر

 هداروا «بولوا

 .او روع «بولوا ندندالوا

 ؛ شفلوت ه دن اط تمدخ كياده ن هلو دلا فس

 بنک ییخرب هیر ندیایرسن ناسلو
 .ردشغا هجرت

 | یثبع 4
 »رایت وا

 نلا اقلهم لوا نیرتسا ثعوا یدلوا دیع

 نلا اشدای ؛دک هچرکا لکد شعوا

 هک ,یدیا راو یغد یدیم رب ییشوزق -
 هواه ناود « بو دا ترعه هنداءهسرد هلسس ینسا

 .یدیشلوا باک ۱

 ادا «بولوا ید ی ۱

 كهاش رک ا هلتحاس هناتسدنه «ن کیا نخ یک

 یعاخم قرهلوا رهظم راست تل قوج رب

 :ردک:وا تیوش .یدشفلوا لوح هیکبع
 هل تیاتکرد دا دوش مدع نیمز

 دب داد رب كاخ هعفص نتخاس كشت

 هراسو هسط

 .ارمش لناثع یره نرف یعنوا
 تب وش EY «بولوا قدس
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 تناحاع یا اط و ندا ا ۳

 یعاروش .ردش | تافو هد۱ ۲۰ .ردیصاخم ید

 ۱ :ودکزوا

 تسیچ ییاتیب همه نیا تکیشب یشیع
 تسیرکب نشد هک ناچ آ آ قسیرکب
 تسلصو دی« كرح دعب هک دنيوڪ
 تسیز دیاب مه كرم دیماب یدنچ

 شمزا هموظنمر هلناونع « رتخا

 بو هدنشرا ۱۰۸۲۰ ید یثیف ر رکید نالوا

 .ردشعا

 تفه )

 ۳ ی

 اک ءبولوا یغوا شه وط

 .ردروک دم هلن رلعسا موداو ءاسا هدلنارس

eكنبرصم جو ندهنولخ  

 .ردنل هسور :« بول وا ندنن ادب ص

 ب

 تافو هد ۶ .ردشعا م ع 7 قیرش لاک

 .ردشعا

 هو مقاوم رب و 2

 ثرح یرب ( م ) مدآ ترضح 2 يع

 مالسا «هلغلوا رتاوتم یغی دلو هداروا کا کیدتا

 دن فو یی دلوا هاک: راز هحرط دوو نايتس رخو

 «نادلماامعک۸» ین دنل ول یناقم ك («هطر) يلع ترضح

 .ردروطس« هد

 | رملا نیع

 یک ۱ ۲ ه دیش رص بانح تفالخ

 زاناو هدنتهج برع فل هفرک

 تاو هیصق ر هد رق

 دلاخ هدن ره لاس

 ا جن EE ت لب ( هر ) با 5

 .ردیارخ مولا ٠ .یدا روپشم هلا یسافنو یت

 هدنرانک یلوک هیرپاط ar نا نبع

 ی بک بول وا عقوم رب

 یسهبصخ موف ان رغد نالوا روک ذم هدلعارس

Eردیواح . : 
 هدنن ساب ات هفتم ساق

 ê 71 ها ا تولاجلا نيع
 حالص هدنش را ۷۹ ۰ a د هنملا كل راک رف

 توقاي یتغیدنلوا صالنس| ندنفرط یوا ندلا

 .رودیا ناب یوه

 ریهاشم )ا ده لا صفا و ۱

 «بولوا ندارمشو نیققح ةاضَم ںیع
 ؛شعا تبحص هلا یلارع مالالا هعح .ردیلن |دمه

 شم .ردشلوا هتسوم هتح تجر هدنخرا ۳۳و



 ن ی ع
 یابر وش .ردراو یراثآ راسو لئاسرو تافل
 :ردندنراعشا *هلج

 دش هتخیم ۲ وت قشع نم لدای ات

 دش هتکنا رب بونئاو هتف دص

 تداب شت آ
 دش "هتعر مد مدز مشچ ۳

 هنس هذام « یتارح مهار »]

 [۰هلروس تعجارص ۱ ل
 كراحو هدنغا سو تالو باح

 هدن- سی رع لاعت هرتمولک ۲

 لوط oe هلا لامش ضع YVR « قر هلوا

 (۳۱۰۰ «بولوا رهشرب یزکم اضف عقاو هدیقرش
 دم ۲۱ «یدوعس# ۰۷ «ینارش م.اج ٩ « یسلاها

 دادی ره

 ر « یسهسر

 کم هشادتا

 «یبامح رب رو «یتکم

 «یسهزاذمو ناکد ۲۲۹۹ «ینورف ۳۱ «یناخ ۱

 «یهاکتسد اهو هجالاو زر ۲۲۱۰ «یناتسدب 4

 ونس EL اغا کک N “ى

 رال۱ «یسءرصعم ۱۰ ‹«ىسەناخغاي هو هناخابو ۵
 هو یسهقراف تازکسم ۸ «یمرکد یداع ۱۱و

 او شع ہم « هف رو « بلح .ردراو یس ناتو اص

 لزوک یسهنا .ردراو نزاع كاشیا ییبخ هور

 ینارطا «بولوا زتو شیکک هغ دلوا یرلقاقوسو
 تنه ر لزوک طاع هلرهمابو غابو یانوشز
 *لخاد دارکو ادراج درک هل فاوا مقاو هدنرزوا

 .اسم قلتعاس جوا ندرهش .ردازوک تك یسهرظنم

 هرهق لودج رب ندنرهن روجاس ندا ,نایرج هدف
 هلسف كلاضق .ربرو وص هرلماجو هناخ قرلدیقآ
 لامعا هدرهشو یرهوبم هل س هبضرا تالوصحم

 | یدلق وقساماد «ابع هال “ناک ژانلوا
 هراس و نوا ص « هل ا دنص « هاتنق « ال شود

 جارخا هابوروآ و ه«یلوطاناو رصءو .رلاضت یه دفارطا

 ین رع «بونل وا مک i اشا هدرمد روللوا

 هدمالسا حوتف «بولو یی رہش و .ریناس ید

 ( بات نیم ) یوه توقا .رویفلوا رکذ
 یفیدلوا هنیصح ملقب وات بلح هلمعما

 رسما یخیدنل و فور« هل. (كول د) ناکاو

Nروندیا . 
 یامنم وا لح ياو تو

 جم ندنتوح قرش بوذنج «بولوا مقاو هد :)امش

 هل. الو هنطا اض هلن ات سياكو بالا ۴

۷۳۳۲ 

 i هلا ماتنا ربو هب دشر ر 7

 ie. lL 7 یخد ۳ « شەم کلام

  یواح یی رق ۳۶و هح ات ۸ اضق .رددودحو

 . كرادقم ر هکردراو ییلاما ۸۲۹۸۸ «بولوا

 " نخ تاماج ین ۲۱۰۹ هلم یک ۵

 یسضارا .ردیلتاریا یب ۸۰۷و ناتتسرخ ممقنم

 د وط «بولوا یواح یرهبن لزوکو یلهضراع زآ
 هنطا هدنرلتوح لاعثو برع .ردتبنم كب یارب

 شعصو یتالو
 چاق ل ندرلن و .رولوا دتع هدنلخاد اضق یراکنا

 ۔ ود هتارذ یر هیحاشا كرلاوب «بودنا لا ناو

 رک نا ا «(ووجاس) رک ذلا تا ناک
 نایکودهناوک زیکد قآ ۱ یهدشرق هک اطن ۱ و )ر

 « هل | هع ونتم ر اخذ ی. هيض را تال وص ع ردى را رم نب رفع

 كرل هزېسو هوم راسو نوتز «موزوا«قوماپ «نوتوت
 تاحارخا یخ ندموزوا وروق .ردنرابع ندنماونا

 نوشز هناجو-1م نالبای ندنکلسا قومای .رولوا
 هداضق نورد .ردیلتمفا هدیتاحارخا قارو یاب

 یرلهارخ ۷9 هلاق ندنرلنامز بیلص لها هیحلشاب
 اضق زدم دم وب هکرایم دقوا ص ضم هاکترایزو

 زك زکلای لوا ماکتم هلا ییرع ناسل یسیلاها
 هروللوا ملک م کج هکرت هداضق

cBاعس نازوق كنتالو هذطآ  

 (نورازان7) مونا ا ر ںی

 «بولوا یس رع *یلصا ےسا كنهبصق فورعم هلا

 طوبضم هحصخراوت ایوروآ و ( هورازانآ ) روک ذم
 ینیدلوا طاغ ندنو كن لعسا ( هب رازان آ ) نالوا |

 9 هل وا نددالسم هیصق و هکنوج .روا. شالک

 بیس (ه رصبق) هد دذآ وا ی ندنف رط سوتسغ

 خرات ۱۹۰ هدننامز دش را نوراه هدءب «بوئاوا

 «قرهشوا طف هلم دب کلا نایلسوا هدنسل رعش

 وا بیس (یرز نیع) تقووا هروک هنغیدلشالک ۲

 ٩ دال ا لا درامورمموو ؛ تخت
 «بودبا طبض ندیک, نادم ن هلودلا فیس رخ وهو
 لهاو ؛شعا فرص مهرد قوام چوا هش راما

 نوبل نا «بوقبح ندنیلسم *یدایا هدنرلنامز باص

 ءبولوا بارخ تبار . یدشلوا یزکس تاتو

 هدنلاح هب رقرب كحوس طاع هلرآ هنارب و هدلاح یی دمت

 -ردشنل و  یمأر طرمسم كمالعا ربهاشم قوحر .رد

 [ ۰ هل دوس تعحا ید هنسهدام « هبرازا | »]

 ` ضەإ ك راغاط 5 کندو اج اھ



 هنئداص كسعت كعدق رصم
 هلبس هناختدارع مسج ق رس ۱ سمش نیع

 a «بولوا یس ص مسا كعدق رمش ر ر

 (سیل وب ویله)هدندنع لات ون و (نوا) هدن دنع نویرصم

 مولا یر «ارخ كرهش وب .یدبا فورعم هلیعا
 هرطمو هدنسیقرش لاعش هرتمولک ۱ تنم ره

 راسو هلسم جافرب .بولوا دوجوم هدنبرق یسهرق
 یغنیدلوا لج كباس وم نوعرف .ردعماح یرانآ

 [. هل روس تمجاص هنسهدام« سیا ون ویاه»] ۰ردنونظم
E ۰یسوم ن دجا نب دو ) 

 وا ندهفنح ءاهقنو ندالع ريهاشم ۴

 هدنن رق رهزا عماجو ؛ شقا یو هدرصم بول

 هل فلات و سپردن .بوریداپ هاخت و هسردم رب

 .ردشاوا مقاو هد۷5۲ ینافو .ردشفل وب لوتشمآ

 ۴ حرش یبهروپشم نوتم شعب رکید هلغ رش *یراخم

 ءاهقف هلساونع «ةفنحلا تاقط» < 42 شل ندکد تا ۳
۳ 

 تاقطا» رو «ییاتکر رب عماج یلاوحا جارت فا هیفذح

 خرا رومثم r نا .ردراو یس «ارمشلا "

 ینانک خراترب کھ7 < شعا راصتخا یخد یقشمد ۱

 . ردشم زا یخد ۱
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 ءارمشو ع ن رخأتم (یدنفا نسح) 3

 باب .ردیلب اتن «بولوا ند« نام۶ یر

 ۱۲۰ .یدا یسهجاوخ یسرافو ینرص هدیه

 توست هو بز

De, ‘a 00 

 o ai کور او ی نیس یا ات سو

 تا یا یا تک مع ی و

beh e RE ES o e EE ES A OL 

 ی ی ع ۳۳۳۲۳
 مظن»و یرامشا ناومد رب .ردشعا تافو هدنخ رات
 وش .ردراو یس۔هموظنم تفل ر هل ناونع «رهاوح

 :ردکن وا تب کیا

 هک وب مدنای هللا وسیکو طخ باتو
 روم هللا رام هبشاب یدشوا هدیاوخ 3
 یدلک هناهح یدیوا هسوه و ا وه لد

 رود هللا راد وب یب ندنطو ینیع یدتیا

 «بولواندنسا رم ناربا (موبقلا دیع) ِ

 کش ءلتحا مس هات س دنه . ردبا اهارف ىٍ

 .ىدشملوا J یردف هدی دنده تا ۳ یکاح 4

 : ردکن وا و وش
 مدرک شک اله دو ناج نشد لد

 مدرک شکاچ كاچ هآ رخ زو

E SUEDE 
 مدرک > یک ۳5 وزرا دهشم رد

Eو (یرازفلا نصح ن كلام وا) ۱  
 2 «بولوا ندیولق هفاومو نده هوم

 ا فٹاطو نیاحو ؛ شلک همالسا هرکی ندهکم

 ندوب ترضح لارا . ردشفلو رضاح هدنرا

 میات :هب یدسالا ملط ندا توش یاوعد هرکص

 ربسآ هدک دتا ه را یش راق هم 0 «بولوا

 هاب ریتک هرکا یل دص باثح روصح «قرهلتوط

 نامز ك(هضر) نام ترضحو ؛شعا ادتها ندیکی
 . ردشفل و تایحرب كو هنتفالخ

 ) کوص كلا فرح )
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 (. لا فلالا لصف س نيغلا باب )

 ۰ كاتس راغل ۵

 E E i هوورااغ

 یزافو هقبش روپشم قرهلوا ه ددساب ع بوذح هرتم

 هبصق رز هدنرزوا یر (هرتنای) میان هب هن وع و هد رق

 قایش «یساسیلک چاق رب ءیسیلاها ۰۰۰۰ «بولوا

 یالوممیاهتم هغاجهردنوقو قلی اجو یرلهاکزت
 قرهلوا صوصم هاسیردن هدنناسا راغل ءردراو

 هدنسی دالیم مراتب ۳ ه بتکم نانلوا داشک لوا كلا

 .ردشلجآ هدهصقوت

 هسارف هدسف یاشرفآ (02001) ] ۰ ۰

 هنر ET ر ۱ نوباغ

 ندیلامش ضرع ۱ هدنزفروک
 رازسنارف ۰ رولوا دتم هبوب لحاس ردق هب
 هلنامز رو .هرکص ندکدتبا طبض ینو ادا

 عیسوت ی ضوط هقرثو بونجو لامش یراذوفن راد
 نالوا دلد هنسا رع لكرړظع رې وغلوق فرش ءهلا

 هنب رل تعبان تحت نوسلوا ًاتسا ییهطوبضم ريف *یضارا
 نما « یسوةنوق زسنارف » هروب «ندنرلقدلآ

 زمکجهر و هدنایو ید زب هتل ءان .ردرلشمر و

 هنسهدام « ( یسوفنوق زسنارف ) وفوق » ینالیصفت
 .زردیا قلعت

 ةنيدم مسا وب نالوا كعد نامروا ۱ ا

 . هفاسم كالزئم رو هدنلام” كيهرونم

 فی هنندم لها هداروا هک ردشاوالع لعرب عقاو هد
 یکم هد ك (هنه هلایضر) بز ترضح .بولوا یک الما

 لوسر «بولوا عقاو یوبن فی رشن هلو .یدیا راو
 . یدشلباب یخد ربنم صوصخ «صدنفا (ملس) هللا

 .الابا قرش بونج تل هسنارف 0 فا
 یرزک سم كنتلابا « ب ی ]یراقو» د

O 4ونج ضرع ۰ ۰ . 

 .رش بونج هرتمولک ۷۲ ؛ كسراپ «بولوا هبصقرب
 .ردءقاو ه دنسلق «یلودج كور «یسلاها ۰

 . اس هلرلبتکم صوصخم هکمربدشیتب راهبیصو یی
 اوت
 هردراو ین همندعم هامو ی

 ۱ تمارز ,یسهنانتک یواح ی دلح ۱۵۰

  هدنفاعسنازف كنتالو برق سابارط ۱ تاغ
 ۳۹۵ كقوزم نالوا اول زڪ ص

 هرتمواک ۲ كسمادغو ه دنساب وذح برع هرتمولک

 °۷ ۷۲۳۰۲ و یلام ضرع ٢ ¿۷° قرهلواهدنونج

 . «بولوا هیصق ر یزکص اضق عقاو هدیقرش لوط

 لاها ۰ ۰

 یرازاب كوس رول, روق هرک ر هدههسو یتراجت كور

 | «یسهملقو روس «ینبرشعماج جاقرب «یم

 ۱ وا عقاو هدنکئا ینہ لامش فی هم رب هبصق .ردراو

 هدحراخ هدیعسقر و هد نجما كروس اب بول

 0 هل رار اوج تاف ۰ ردهدنروص تالع قرفتم

 ءردطاح هلبا لوچ یفرطره «بولوا هدننروص حاورب

 .وق کیا رب هدرارب شمب «بولوا لوب وص هدحاو و
 .وا قوچ یرلجاغآ امرخ .راقیچ وص هج زات جال

 .ردراو ییاعورزم یئزحو یراعڈا ضب رکید «بول

 (هکر, ) عقاو هدنبونج هرتمولیک ۱۰ كناف ندنناقطم

 بلاج هلک كننانانو راعٌاو كنوص یسهبصق

 نوتبو ثنادوس تاف . ردرب رب ازفحرف كيو رظن
 وا فرا نزح رب مو مسج كنطو یار :آ

 ۱ ۳ ب سلب ارط هلا وتکبغتو نادوس «بول |

 . یاقرفآ «هلنفلو هدنرزوا یرمع كرلناوراک نیلا
 هیراجت داوم نلیریدنبا هنسهلکسا سلبارط ندیطسو

 1 ندیکهب یطسو یاق رفآ ندهاکسا ولو مج هناخ ادا

 وا لاسرا و میسقت هف رطره ندناف یس هعتما و

 وا بیع ًاسقو را هرزوا وک یسیااها ۰ .رونل

  «بولوا هجررب يلع ناسا .راردلوفشم هلتراجت بول

۱ 



 را ۶

 "القتسم یر ندهتوا ۰ روناوا ماکت یخد یر
 یدارفا هلام نروس مکح ء نکیآ هدتقفلوا هرا

 هلتاعفد «هنرزوا قافتو هقرفت نایلوا كسك هدنن

 ب یمالسا تفالخ هلیسهطساو یابلاو بر سلبارط
 ینطصم هدنخرات ۱ تارو ؛ شوا تاخد

 جاقرو نکس رادقمر هدننامز یالاو تناشای صام

 هبصق «هلهجو یسوزرآ كنیلاها كره ردنوک پوط
 هدسهزاد هناقع "هرادا رار هلبراراوحو نام

 .ردشغلوا ذاخنا اضقر قمم هنغاعس نازنو .لاخدا |

 نالوا هجنرظن ٌةطقن تسایسو تراجت هدرببک یار
 .ردناباش هنغلوا ذاخنا یاعسرب هجمرآ هروک هنتیمها
 هدنجما اوج «بویلاق رصحع# هحاو ىسهراد كناضق

 .ر رب قراوتو یرلحاو مثاط رب نانلو هدقازوا یلبخ

 ینآ هجورب «هلفلوا مماج یخد ینرلهاکن الوج كتيرا
 «هلز «نوه ءونمس ,نیس :ردیقنم هبهحان زکتص

 «ةرفصلا «قرشلا یداوا .ییرغلا یداولا .نورطق

 . هق رشلا

 كنسهطخ نکد هدناتسدنه ((12165) ۱ « ۰

 : 0 کیا دتم 0 6 ۱ تاغ
 [. هل روس تمحاص هنسهدام « تاک» ]

 ماهرود تب هرتلکنا (62۱651620)

 هرتءواک ۱ كماهرودو هدنتلابا

 ون) قرهلوا هدننیع لحاس كره (هنبن) و هدنل ام

 ۶۷۸۱۰ بولوا هبصقر هدنسشراق كن رهش (لتساق

 .ردراو یر هاخرب.د هلب را هق ر اف ماجو یساامها

 هلا یر وکر ب «بولوا هدنمکح یسهلسحم رب گالتساقون
 .رونلوا طال

 هه كنيب رت هدکسره (02۱210) ) ۰ 8
 هزقو دنت ر ع ا | وقچ

 عبا هش ره هتنرا قرهلوا هدنرق یدودح غاط

 .ردهصقر ےکیسم هدنسی داو یلاح (هعناشایغ)

 ۱ داغ

 روس كيهسور (62۱61۱19۵)) .م ۰

 تو ۵ ی | هنیچاغ

 وطارپعا ءیسیااها ۸۰۰۰ «بولوا هبصقر هدنبونج
 هراروک هلیبنکم یقاناوعگاب «یلارس صوصخ هر
 صوصخم هرلقجوج شلن آ هغاقوسو یکم صوصخم
 .ردراو یسهناذعیل

 هدنماقم لو مسا و نالوا كعد هرانم ]| ۰
e؛روناوا قالطا هبهراغم کیا  

۳۳۳۵ FE 

 بولیکچ هوبنلالبق كل نمدنفا (ماص) تان 6 رف یر
 هم رکم هم هک ردهرافم یرلقدرومس تولخ و تدابع

 یرکبد س . یدیا عقاو هدارح لج هدنراوح

 هدنرل ون ترڪ ههرونم هندم ندهمرکم ٌهکم

 تابیقمت هدکلر هللا (هضر) قیدص رکبابا ترضح
 هدن رق هکم هن هک« ردهراخ« یرلفدنالفاص ندشب رق

 هرکا قیدص بانج هلتيسانم و .یدیا هدروت لبح

 .رار د راف رایو راغلا بح اص

1(Caramantes +2 ۳ 0 ۱ تناماراغ ام  

 كرلنر, .یدرلرریو هموق رب ندنماوقا ربرب شفا
 هي هبصقوب ,بولوا هبصق رب هلرعا (هماراف) یرلزکم
 روک ذم .یدراردب هرم هلع*ا وب یت رلب دنک هلتبسن

 هدنسهیحان یرف *یداو هلیع-ا (ههرج) مویلا هبصق
 هلاق ندرلیلامور «بولوا دوحوم هدننروص هبرق رب

 .ردراو یرات آ ضمب

 اعدق (62۳2۳2) هعرح دوخا :

 شلون E Fr ۱ هماراغ

 ندنررب روم: كا كرارر . بولوا _هبصق رب

 وا ارجا هدنسهرآ نادوس هللا لءاس . یدیا

 هدتهح وا كرلءاامور .یدیا یزکس هشنراجحت ناذل

 .یدردراو ردق هبهصق و یرلتالماءم و فوقو

 هیرق رب هدن-هیحات ییرف "یداو هل يما همرج مویلا

 زد هدنلاح

 6۵۲- ) بوت راغاب و غوت راف قو اع

ai ) lok, 6۸۲۱0, 69 3 

 (موسروخ یرانف) ہ دن سرب ی مست نت کام تم میت

 ۶۵۹۰و هدنسیداو ر كلاب هیالاهه هدنتلابا

 یلاعشضص ۳۱۳۸ ٤ قرهلوا هدعافترا کال هرتم

 ییرفوط اهدورپشرب هدیقرش لوط ۷۸۲۳ ۱۸ هلا
 - وق هدلولاو سوتسفا هنسره «بولوا يلع رازایرب

 «ندناتسن اذنا« ن دن اتسکر ت ‹ ندنح «دنع و مرازاب نال بر

 دود ع «كرهلکر لناوراک كوس نددنهو ندنارا

 «هلفمروق ین را هيځ هدنفارطا كل هنا ریکراک نالوا

 یعافترا .راردیا لکشت رهش رب مسج ندرداچ
 «یلاما هجالوا «بویلوا نکس لباق نیشیق هلس

 فی هرلرب یت لآ یخد یسهماد
 هدنسا ودح ےہ كی هساارف ( 17 ۰

 IEE بات ا ر ۱ دراف
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 ( زوهناد نودراخ ) ندیا ناعرا ندنرلغاط ( هنوس)
 «لکشتلاب ندنسهعشارب كنب رلیاچ (هلاد قودراخ) هلا

 ندنایرج كلدرتمولبك +  یرفرط هونج قرش
 | یر ( نومارآ) هب( کوب کم
 هرتمولک ۸ كن رهش(من) .رولیکود هغامرا روک ذم

 ر كوب هلاق ندرللامور هدنرزوا كرېن و هدنلاعش

 . ردراو یربوک
 فن هساارف ( 160. du Gard ) يااا ّد

 )۳ نه دراغ

 ۰« یزغآ هنور » ندنتهج قرش بونج هلزکد قآ
 یرغ لاعش ۰( شدرآ ) "الاعش «( هزولفوو ) ًافرش

 ینونج برف «( نوریوآ ) ابر «( هرزول ) ندنتهج
 .رددودحم و طاحم هلب رل ةلابا ) تآوره ( یخد ندنتهح

 «بولوا هرتمولیک مب ص 6۹۹۷ یب ھی
 . دی رهش(من) یز کی .ردراویسلاها ۲۳ ۸۰

 بونلو یرلغاط ( هوس ) هدندودح یغ لامش

 ندرلغاط روک ذم .رولوا دتم هدنحما كالا یراکتا

 هب ی ودح قرش ند لام بی « بو دیا نام سم جوا

 هدیونحا ندرلن م .رلردیا اوراوقش قلابا یرغوط

 «هزیکد قآ هبیرغوط ندیغوط )4 هلر ویو ) نانلوم

۰ 

 هح 9

 ۱ (هزس) هلبا (دراف) نرو یتا هتلأبا بوق آ قدهرواو

 قامریا روک ذم .رولنکود هنغامرا (هنور) یرارهن

 هدیرې (شدرآ ) بات کوی و ییسهق رش دودح كتلایا

 تحت ايق یسضارا . .رورآ یندودح قرش لام

 هقاعص یباوه «بولوا هدننلاح رازهروش ًامسقو

 كب یراراک زورو لرعتا عیرس كب «هدهسیا

 توط «نوتیزهلبرلفاب «هدهسیا ز | یراخذ .ردیلتدش

 یارش «بولوا قوج یرلحاقآ رادءوبم راسو

 «بولوا كجوڪ یرارینیص .ردلوبق- یغابنوفو
 بول رد شیت یراکحو كہا .ردقوج یرلنوق

 «روق قاتم هداعم .راقح یسهزوق كرا لبخ

 «یلآ «صص «نومش |«زنافنم «وقنج «نوشروق

 .انص تالوم4 .رونلو هراسو وتنج «یسهو یثآ

 نو اص ‹«تارکسم هلئاحوسنم قوءایو كرا :ىسەيع

 «بولوا مسقنم هیاضق ٤ تلابا .ردنراع ندهٌراسو

 . رد واح یهزتاد ۳ ۸ و همحان 4°

 (-Gar ییوفادرا وغ ا ۳ اب زا

(dafui, Guardafui j Z2 22اس رخ  
 هدناخد«كن زفر وک ندعو هدنق رش یامنم كنس هعطق

۳۳۳۹ 

 شه و ط هدهدلوت هدنخح رات

 ۱ هدنتم دخ كتنکل راش .ردشملوا لوتقم هدنس ه رام

 . هیرامشا راسو تامانعو دیاصق قوچ ر .ردشفل و

e 

 ۳ هدنح وا كنس اط هر رز قرهلوا

 ور و .ردفورعم هلم" ( ریس سار ) همرلبیع

 یسهطق قرش كلا كنا رنآ لک قا هل رظن

  .ورواو عقاو هد ونجح و ٤ ۰ كيوب « هد هسلا

 هلیمسا (ذوفح درح) هجرلبع ( یبوفروا ) هجرلیااپ
 تی در ۳۳ و نور کید فورم

 ۷۱۰ EA CE ورب ییوفادراف .ردیقرش اهد ها

 ۱ هدیفرش لوط 4۸۵ ۲۳ هلا لاعش ضرع

 رخ اب ندر رع نحو درو قوفادراف هردعقاو

 ( نوفح درج ) هدنرانآ برع نوفارفح «بولوا
 1 هحو رب نوفح درح « هدهسرا روالوا فداصت هنع-ا

 .ردنور رب رکید عقاو هد وئح كيوب رو دم

 1 نکیلدراغ
 9 كسور, (

 ۱ ( غرودغام ) هدنتلابا هسااص

 ۔صض لامش هرتء ولیک ه ۰ كفرودغامو

 1۳۹۰ «بولوا هبصق ر یزکاضف

 یرهقرباف تاجوسنم كوب هللا هخوجو یسیلاها

 عبا هنغاڪس

 و او ۵ كساب

 .ردراو

  0 Eكیدنو تلابلاتا ایالتنده 
 قرا 2 لا ککدنوو

 ۲۸ یو «بولوا لوک رب هدنبونج كنلابج پاآ
 انک «بولوا قوح یاب .ردهرتءولک ۲ کاو

aهلقل عقمل اب یس اھا كەر نالوا  

 ناتا یخ ر لاا هد نجا ےک ؟ - ودلوغشم

 .ردراو

 -رشتسم ره اشم هس ارف | یسا نسداغ

 ۱۸۷۸و شش وع هدنخ ران ۱۷٩ ؛ «بولوا ندننیق
 انآ هیرناسل دنهو یسراف و یع هردشعا تافو هد

 لمکم راد هتضئارفو طارش كمالسا ند «بولوا

 وصت رال كنسارمش نارباو هتناسدا دنه هلاکت
 ندا اتفاق «شمزاب فیت ر یقاعتم هنسهف

 .ردشلیا هجرت رب اتك ضمب

 062۲-) وژال ساسرافدوخا ۰

 و 7 L420 ۱ ورالیسر غ

 ۷ رج «بولوا ندنر رعاش رومشم كا كبارا يسا

 (یوم) هد ۱۵۳۰و ؛

(Garcin de Tassi) 



 نزح یرلنومضم و سیاسو هداس یلاسل بر

062۲611270 de ) 

 a ۵!ا( انایسا
 ۱ اغوالد وزالبس راغ

 هدر ونج یاقمآ یردب «بولوا ندنندخروم ریهاشم

 | لبق كلو, یسهدلاوو «یدشفلو یسلاو وقزوق
 هننادناخ (هقسا) نالوا شفلو یرارادمکح فشکسلا
 هدنز وص لمکم كنو رو « 2 را هقنسا .یدیا بوس«

 هنس رلن اسل ابوروآ رثک ا یراثآ .ردشمزاب ین رلخ ران

 هدوقزوق هدنحم را ۰ یسیدنک.: ردشتلوا هجرت

 وار تافو هد ۱ ۸ «بوغوط "

 بوتح هتنهسنارف ) Garonne ( ۱ 4ا

 هرس .بولوا بت و مدت
 هدنزافوم ( غیترآ ) مبات هباناپسا كاابج ٌهلسلس "

 هب هسنارف .هرکص ندنایرح كل هرتهولبک 4۸ «هلناعیت
 تول « هنو راخعم هنرات « هئوراف یراقوت ,بودالوخد ۱

 «یسرژ ندلوصو « قشین رلتلابا هدنور ژو هنوراق 2

 ذخا ینرل لاج تولو نرات «هژایرآ یخد ندفاص

 (زبماد ك ) هرکص دنا ر كل هرتمول ک۷ ٥ ‹ڭرەدىا /

 هدنور زژ « كل رهشلرب هل ره ) هنودوود ) هدنعق وه

 یلابج ةلساس ( هنرب ) هنوراف .ردا لیکعت یفامرا "
 ( لارتنس فسام ). ها (هوس )و ترش مق |

 رب «بولوا ربن رر مساو عماج ینهایم رثک ۱ كنلابج
 كا هددلرلن هک رک ندنجا كل قو و
 هدیغاشآ و ( هزولوت ) هد راقوت یرلفو رءمو كوس

 یرزحودم كنی-الطا طع رح .ردن رار هش (ودرون)

 ردق هیراقوب هرتمولک ۱۳۰ ندندصام كرېن و

 و هدیفاشآ هرتمولک ۲ ندنرپث هزولوت .ردنا رثآت

 هلیسارم كرهن و یللودح بونج نالوا یهتنم هرن
 ,بودیا ادس طالتخا قیرط رب هدنسهرآ زکد قآ
 ریس رب هدنسهرآ دیفس رحم هللا یسالطآ طبع رح

 .رویدیا لیکشت یلوب نیافس
Dép de la ( یلایا — یراق IT 

 2 ارف E ۱ هب وراغ

 ,هللدودح ابناپسا اون ,بولوا نددنالابا یلغبونچ
a 

 “لاش ءنرات ًافرت «ءژایرآ ندشتج قرث بو

 اغ «یسرژ ندنتهج یلامش برض «هنوراغ عم نرات
 هحاسم .رددودم و طاحم هلب رلتل ایا هن رم یرافو یخد

۳۳۷ E 

 «بولوا ءرتم ولیکم بم ۵۷۱۷ یسهیعطس ۰ ۷۳ £۷

 مق .ردب رهش ( هزولوت ) یزکص .ردراو یبیلاها

 «بولوا ترابع ندنراکتا كنرلفاط هنری ییونح
 روا قوح هدنس هللاع تهح ك رکو هدتی وا دل رک

 یر داو ءهدهسیا قافاط یسضارا .ردراو یرلنام

 یتالوصحم .ردنواح یراراچ لزوکو یهتبنم *یضارا
 راسو هناتسک یلیتباک «نانک هللا هعونتم تابوبح

 رتسا «نویق «ریفیص «ریکیب ردنرابع ندرلءویم
 .هیلها تاناوبح ترابع ندهاسو قواط لوبقم كيو

 «توعس «وقنج «نوهتنآ «نوشروق «ربقاو یس
 یمهندعم هایمو یمهیناشاط ندهفاتم عاوناو ص رص

 یسهیعانص تالومت4 .ردلوبقم كب یرلبارش .ردراو

 ندهرئاسو لت «تاجوستء قوءاپ «ماج «تارکسم
 هیاضق 4 تلایا .ردکلشیا یلیخ یتراجت .ردترابم

 «بولوا مقنم  ۲۹٩.هردواح ینهزاد ۵۲ هو هبحان

 نول وو « هنوراخ مم نرات » 2

 E i ۰ ۳ ۱ هب وراغ

 تناناسا 5 ۰

 ۳ لر ۱ سالب ووراغ
 كنغامرا (جا) قرهلوا هدنسب رع لام هرتمولک ٩

 « بولوا هبصق ر یزکص اضق هد رق یی لحاس

 رمدو یر هناخناب د هلب را هر افابعو یسااها ۵ رازی

 .ردراو یرل »اخ

6. Garibaldi )— «j 

 EN ترد الا ۱ یدلاب راغ
 - وا یر تثاذ جوا ندا تمدخو تربغ هدانز كلا

 هلئسهداهلا قوف ترام ی هدقلرادرس « بول

 ( هسه ) هد رات ۱۸۰۷ « ردروهشم

 چاق رب ؛هاکواس هکلحک ادا بوغوط هدنرهش
 ؛ شعا تحاس هدزکد هرف و هدزیکد قآ هیت

 «الاتا کد ك ( قیحام) هد ۱۸۳۲ و

 ء بولوا لخاد هتیمج ییدشنا لیکشت هلیمان
 اروا «بوجاق هسنوت «هلذغاوا ثبشت هنفیقوت ابقاعتم
 یاقتمآ هد ۱۸۳١ و ؛شمرک هنتمدخ كنتموکح

 -اح رب نالو عوقو هداروا < بوک هب ی وذح
 < بودنا رارف . هدهسیا شعشود ریسا هدر

 رسا هضد کتا و ؛یشلزراتض "حالش :ندیک
 «قرهنلوا هلت لیبس دی تدم رب ندکد شود



 ا

 شا هب رام دو هه هل ادم کای هرتاکنا هلا هسنارف

 كناروا «بوک هک یاق وروا هد . یدنآ

 یشراق «( سازور ) نالوا شا بصف ینتهوکح
 قالارنح هد (وئدیوتنوم ) هلن وامم هب لاها ندا مایق

 توعد هننطو هد ۱۸۸ و ؛شءا زارحا یتاونع

 لنکتشف هقرف رب یشراق هارت سوا هدلور «قرهنلوا

 ۔ دعب نداملا راشم تاود ینرهش نالمم < هلا

 هب هعفادم یموکح ندا 4 هدامور « صالّعتسالا

 «ءرکص ندکدریک یرکسف زسنارف هباروا .بودنک

 «كرهروک ییسهباغ كتاکرح نالوایثراق هءایق بابرا

 هدقروون تدمر ۹ هب ان صآ < هنط و دارت دیک

 .هدنک هنج ندارواو هب هنروم.ااق «لاغتشالادعب هلتهنص

 هنبرکسع موم كنار وا بودیک هب( ور ) تام لر

 دیحوت كياءلاتا هتن«هد ۱۸۰۹ و ؛ شفا وانیبعت رادرس

 هتنوماس «هلت دوم هنذط و « هلام كجا تمدخ هنلالةساو

 لکشت هلیمات یرلبج وآ با | «بو رک هنتمدخ كنلارق

 ه هبرکسع تاکرح یشراق هایرتسوآ هل هقرف کیدتا
 هحالس كرت هدنسهدهاعم ) هقنا فال و ) «قر هالشاب

 ات هلبتلایا | وواتس هدهرص وا .یدشلوا رو

 وب «بودبا وتسا ورب هدنواو 7 هب هسا رف كن رهش

 ۰ ردشع امهتسا ید ندهبرکسع تمدخ ندربس

 باختنا هنتسایر كنس هتق وم تموکح هيل“ هد ۰
 یایلاتنایونجنوش «كر هک هابلاتبا ندارواو؛شفلوا
 كايتيلعسو ؛شلوا لخادهب وان «هلطبض برحالب
 ینرلأر كنيلاها نوت هدنقح الا هنفللارق ایلاتا
 نمأت یند وت فنابلاتا هعج و ,قرهالب وط
 فک اتقوم ندهیسایس روما «هلرکف قلوا شا

 امور هنس یسنریا .یدیا شاکچ هب (اررباق ) «هلدپ
 یارا كتیمج لکشتم هل دص2م یصیلخت كکیدنو هلا

 هلا یشک كب کیا ؛بوشیراق هشيا هنب «هنیرزوا

 «نلوخد هب بنانق «هدلاح یکی دتبا تعزع هبهیلچس
 ه(وحر)و ؛ شعا تدوع هباب ر الاق «قرهنلوا تعناع

 «قرهنلوا تعناع ندنف رط ( ین دلاح ) ید هناوخد

 ,هلذاوا حورح ندنفایآ هدهراحم نالو عوقو

 هتسخ تقو یلیخ لنده رح «تولوا زو میلست

 «نکیا شلریو رارق یخد هنسلسک كنغاب] و «شعا
 لوا .یدشلنروق هدنسهیاس یتراهم كبيبط رب

 هیاررباق ندیکی بوی لوبق ییسیموموفع كنلارق

YA 

 دنفرط یرهش لوا هد ٤ ۱۸٩ .یدبا شماکج

 الاشا موص «بونلوا باختا هنسلجم ایاتبا
 شفبناط سیر یخد ند فرط یرلنوسام قنارف
 هنطیض ییدنو كلثوناما روتشو هد ۱۸۲۱۰ ۰یدنا

 قوس رکسه یثراق هنامور ,هرکص ندکدتا تنواعم
 یرکسص زسنارف هش رکسع كیااب .هدهسبا شما

 ندسلم «بویمهلوا قنوم «ندنکیدتیا مدرای
 .یدشع | ذاا نکسم ییارراق ناف «افعتس الاب ید

 كل اتبماف هنر زوا قدم ولذم كيهسنارف هد ۷ ۰

  للکوک كس چاقرب هنتئیه هلم ٌهفادم ییدتبا لیکشت
 *  شعا تمدخ هدنسودرا قرش «بودک هدادما هلا

 هن سيمو 2 سلحم زسنارف ندیا عاقجا هد اس روو

 نالوا یسهصوصخم هو ونک « قرهنلوا باا

 ریازج یجآو ؛شفلو رضاح هلیک.اموک ینمریق
 هعفادمو فاك کیدا هنقوقح كن رل السم

 « بودیا کیدل دیک هنج ور كدرکف وم

 .یدنعا تدوع هارراق كرهدیا اا ەت روك

 ندنفرط ییلاها یربث امور هد ٤

 كم زو OTe هنس ههقاو تامدخ «قر هنلوا بالا

 جرات .یدشلوا لئا یغد هناص.صخ قاقنارف

 لالقتاو دیحوت كنابلاتاز كلاب ًارابتعا ندروک ذم

  «بوروس رم رب هنایوزنم ,قرهشیراق هنیراشیاع
 تبع یدل ابراف .ردشعا تافو هدنمراا ۲

 .ادفو تراسح یهدروغا وو هلا هینطو تسو

 هفناطو هننه ذم كل وتف «بولوا رومشم لذا راک

 یمهیذط و تبحم هدیموصخ و نيک نالوا یراق هنایهر

 راس لکد كرلنالاتا زکلاپ .یدا هدندهجرد

 تمدخ و مدراب فر ىد كعاو ماوقا

 كنواو یسهجوز ادا .یدیا ای٥ راب ره هکءا

 هلا یتونیم یلغوا هرکص ندشنافو عقاو .د ۹
 تنواعم قوچ كب هنناثبشتو راکدا هنزرت یزمف

 .دنتسم هرات «بولوا یخد مه *ءوق .ردرلشعا

 .ردشل | هلق یییاقو ضد دار هلا هاك چاقرب

 | هتسهارآ زوتوآ رار هلرق هدنرمع رخاوا
  «بودیا قحایس عادو رب هنفرط ره كنابلاتبا ًاک ار

 . «قرهراقیچ یرازوکوا یلاما هدر یفیداغوا ره
 . :یدررکچ ین-هارآ هلمظمت لاک هدرا فاسم نوزوا

  روهشم كا كن ءرتلکذا و وا
 1 ۱۷۱ «بولوا ندر روق بد
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 زا غ
 تافو هد ۱۷۷۹و ؛شمغوط هد( دروفره ) هدنخر

 ناتسنورپ «بولوا سارو لصانع یدادحا .ردشعا

 رجه هبءرتاکاا یبالوط ندنرلکد تا لوبق ینبهذم
 هل.س هداعااقوف تراه« یهدنتعنص .یدراشلواروبحم

 ورا رب هنشاب یدنک «بونازق ترهش ر كوي

 ندقدنازق تورترب قلقنارف نویلم قج جواو ؛شچآ
 هیورتابت .یدباشماکچ «بودیا كرت ینتەنص «هرکص
 .ردراو ید یرتا ربتعم چاق رب قلعتم

rالو نم ناک نوفا  

 دیک نیر ن ناس ]ناخ ناف
 «بولوایسیجدب كله رنا ا كولم نر وس تموکح هدنارب |
 یغیدلوا هدنشاب چوا نوا او تم وک نامز گزب ردب

 یالضفوالعهدارواو ؛شلوا یسلاو ناسارخ «هدلاح

 یهیمالسا مولعو تادا «بودیا طالتخا هلمالسا

 «بودیا لوبق یعالسا ند هلباق نانتمطا هک ء رکوا

 دوم «هللا راهظا یمالسا یسدنک هدنخ رات 6

 یخد ینمباونو اما «یک ی یدنیا رایتخا ینعسا ناخ
 سااج هدنتخ كنیدادجا هلا لاخدا همالسا ند
 لس یراق هناخ ودیاب ی-.داز م كنب ردب نالوا

 لوتقمو بولغ« كن و هدب رق ناوک «كر هدا قوس

 زوةط «بوک هتنطلس تا A هن رز وا یا

 ندکدتا تءوکح یارجا هنس هدنخرات ۷۰ ۳۰هر

 زا ۳۳۳۹

 «بولواهدنلا كرل بازی ةر وب لحاس ید هدرارب ضعب
 تاشرفآ ارض دبا مرک زا یسررجا

 كرازباکنا هب «بولوا دتع یلیخ یغوط هنبراجما
 .رددو د۵ هلبتم وکح(هلرنام !نانل و .دنس هبا تحت سا

 ندرلا روا «بولوا قانامرواو قاغاط اج مش

 یسیونج ےق .ردبا قش قکلع هلنامن رهن چاق رب
 ا تو هدنلا لو ها
 . ردیواح یراعتا ماط ر و یرلتوا شم

 يونج یاقرفآ ین هباشم هروتوزابو ولوز یسیلاما
 .راردمسقنم هب هفاتخ لئابقوماوقا .بولوا ندن رایج ز

 س لک یوا اار یرتکا
 یخد یرلادبا لاغتشا هلتعارز .ردراو یرل روس

 هراسو نویآ «لاقتروب «سوم «هنل «راخذ «بولوا

 هتکلم وب تكنبرلجاف | نويو لاقتروب .رارریدشیتب
 «بولوا نونظم یمنی دنلوالاخداو لق نادنفرط رلا رع

 هتفیدلوا شغل وب هدنذوفنو مکح تحت كرلن السم هلبتقو
 ی زکص .رونلوا فداصت هئامالء شوهب ردیا تلالد

eهدىق رش لواط ,۳.٥ ۰ هلبا یف وذج ض رع  

 .ردیسهبصق ( ناچناچ ) عقاو
 و هما عماد ادم 0

 ناسا یاد تطال نالوا | ی
 ندنسهیکبأنا كولم لصوم ناونع» نالوا صوصخ

 نر نیدلا فیسو یکنز نیدلا داع نب ندا فیس تافو هدنراوح نوزف «هدلاح یغب دل وا هدنشاب ۳

 شا راضع-ا «قرهنلوا لق هزر یو ؛شعا

 .ردشفل وا نف د هدنجمایدبنک (نازاغ بذش) یغیدلوا

 بولوا تاذ رب فصتم هلبا لئاضفو تیاقحو لدع

 ندنو .یدیا هدایز یمرح هبآ_لعو افرشو تادا

 یردار .بودبا تام هدمالسا هناطا كولم هرکص
 كيوب هد. و ؛شلوا یناخ هدنادخ دم ناطلس

 هلال هاکز و «بوروس مکح دعس وا ناطاس لغوا

 .ردشل و خاتخ هالا

 د 8 هزاغ
 زیکت رو «بولوا رب رب هكا رس

 «هد سا دو دعم ندقماسوم نالوا ندننا یی

 مس كنيونح یاشرفآ (622۵)

 یغنامریا (زماز) ,بولوا تموکح رب لةتسم هدتقیقح
 (دنالول و ز) ناذل و هدنس هبا تحت كټ هرتلکز | ندنسارحم

 شمپ همساو تکذع و .رولوا دم ردق هنتکلع
 هدهسروشا ردق هناحاس یدنه طح رګ هدرار

 ین هلا یکنز نیدل دا نب دودوم نیدلا بطق
 حالص س ندلا ثابغ محفل اوا ره ظ ثالم ندبوا

 « یزاف ندلا فیس » ] .ردشلوا رلع هغو ندلا

 ب [ هل روس تعحارص هنن زا .دام € (-- ثكلم) رهاظ 2و

 لاا یر لامش كنا_تسدنه
 کباربمو هدنتلای (تاریم) زدنمال ۱ دابا یداغ

 ندروهال ق رهلوا ه دن ساب یک بوئح ۰ ةمولدک ۰ ٤

 یی ادهلرب هلطخ یلهد كنطخ لوریمد ندیکءداآ هلا

 .ردراو یسلاها ۷ «بولوا هبصق ر ه دلم

 ندننالابا ییرط لاعش كناتسدنه

 ۷ كسرانو هدنتلایا سران ۱ دو زاغ
 .انک لوص كنفامربا كنك دنسیقرش لاعث هرتهولک

 ۰۸ ۸۰۰ «بولوا رهشرپ یزکص قاحع-مقاو هدنر
 ید هعنصم هذا رکیدو ییارس ر لزوک ؛یسیلاها

 ۰\1 یه هام كزغ اعس بس هردراو



 ا ب

 ؛ردراو ییلاما۱ ۳ ۵ ۵ ۷ ۰ «بولوا هرتم وایکم برص

 . رشود سوفن ۲ 4۰ هنشاب هرتمولیک بم رهب هک
 ن ج : مد لرازح » ] a آه

 [ ۰ هلن دوس تەجارم
iDیا ندنرلناخ معرف #۴  

 :ردیمسا ت ذ ناخ یارک یز 5

 كور «بولوا یبفوا كناخ یارک تاود یسجرب

 نارا هدنتیعم هدشامز یفاناخ كلارك دم یردار

 تدوع ندا ال, هلارا_شم نا گر هدنک هشرفس

 لنت هام

 قرش « كر هدنا تك هل مشعم ییدنک .هدنکی دنا

 یاناو ؛شلاق هددتسم تاعا نافع یرگسفرس
 هنس ید «بو شود ریسا هنبلا كرل نارا هدیرح

 «كرهدیا رارف هل رط ر «هرکص ندقدلاق سوبح

 فكاخ یارک مالسا یردار رک د لوصو هتلودرد

 هد نګ رات ٩۹٩٩ «هاکغا فداصآ هنماکته یتافو

 یارک حف یردار «قر«ناوا نیم هنغلن اخ عرق

 تخم یغوا تارک لداع یردار رک دو قاباغلاف

 هدعب .یدیا شعا بصن هندصنم كلسدلارو ییارک

 هدنرفس یرک | كنىرلترضح كلات ناخ دم ناطلس

 ثبارک حف یاغلاق نانلو هدنشاب كن رکسع رانا

 فكناشاي نانس مظما ردص «هاکلروک یمدخ نسح

 هجرت بحاص «بوالوا نییعآ هنالناخ مرق هلیقوس

 شا تعزع هبونیس «هلکغا لاصفا
 اشاب مهارا ینلس .قرهنلوا لرع های نانچ ًاقاعتم

 هد4ساا

 ندیکب یارک یزاف ,هیئدا تدوع هترادص دنسم

 تدوع هعرق باح «قرهنلوا هداصا هنمام قاناخ

 ی رلرصنم كلن دلارولو قباغلق هدءرص ونو ؛ شعا

 ینراضمب ندندارفا ینادناخو لیدبت قیص قیط
 كر هديا حرط تاغیلک: یکی ماطر, هبیاهاو مادعا
 “هده سلا وا بحوم قفل زر .دونشخ كموع

 «ندن دلوا قوم هک ارلتمدخ كور هد همقاوتاب رام

 «هبج و ها فتكا هلیم ات قله رآ یغاعس هرتساس

 صیصخن نونلآ كيب زونوا هلیمان یناجرخ بجو
 هلم ( نامرکیزاف ) هلعانغ لاوما .یدبا شئلوا
 هه هدنخرات ۱۰۱۰ .یدشمرداب هءلق رب نیتم

 هدیارس هاب «بودیا تافو ندنوماط نکیا هدنشاب
 زکس هدالوا همفد _.ردنوفدم هدنسهبرت كرد ]

 جوا هنس ر نوا هدهات هءف دو 1 نوا هلا هنس

MNEs ۰ E 
 قلاخ یآ رپ هلبا هنس یرکب ًامج هکیآ امشدره 
 هدهتلت ةنسلا «بولوا تاذ رب صاشو بیداو ملط |
 .یخد هب قیسومو هنژیه مع .ردراو یتاشنمو زامشا 3

 تراسج .رددوجوم یرهتسب یلیخرب «بولوایباستنا .
 یفلراوخنوخ قجنآ ,بولوا هدهباهنج رد یخد قلاسبو |

 یخد يردعا زارتحا ندامد كفس نوجا هاج ظفحو
 :ردندنرامشا *هلج ملطم وش .ردرک.نم ريف

 هنر ولد تماق ابا لیم هتیار

 هنیرب وب شوخ لک اک زشمالغاب لد هغوط

 - ىلفوا كلاخ یارکم لس جام لا یسینکیا |
 هدششلناخ كابا كاخ یارک تلود یردار .بولوا .

 شفلوا نیس هنماظن ارجو هذدصنم فان دلارون

 ناخ «كر هديا عبات هنبدنک ینسهلیبق یاغوت ,نکیا
 هدق دلوا پولغم بودبا نابصع یئراق هملاراشم

 تا مو

 هدعاسم هنتماقا هدنلبا مور «قرهل راص هونع نماد

 3 هرآ وق نوک چاق 5 ,هدنل وصو ه هنرداو ؛ شم وا

 شلدا یا هسودر 2 کم ندف دلاق سوم هدنس

 تلود هدنخح رات ۱۱۱۲ «قرهنلوا وقع هدع) ۰ یدنآ

 هدنخ را ۱۱۱۸و ؛شلوا یلاخ عرق هنر, كناخ یارک

 یتادافا یک تاغا شا نانلوا باج هتدامسرد
 هددانآ نرق هدنلرا مور «قرهنلوا لزع هد رزوا

 هدنشاب ۳٩ هدنخ رات ۱۱۲۰ «نکیآ هدکعا تماقا

 هدنس هربطخ یاب ىلورناي « بودیا تافو ندنوعاط

 .یدیا روهشم هلتو اغ“ و مرک ۰ ردنوفدم

 كلماك كلم ندهس وا كولم ] ۰ ۰, ۰

 و E 1 ۱ نواخ هب زاغ

 هدننافو كنحوز «بولوا یسهحوز دوم رفظم كلم

 هل ففل و یص روصنم كلم یلغوا نالوا یتراو
 ٩91 و ؛شفلو تنطلس هما هجرت ةبحاص تدم
 هردشع | تافو هدنخگرات

EEهدیلامش یاشصآ ( 025۳6916 ) ۱  . 

 ك: هعطق نوینیمود مبان هبهرتاک زا شو

 هد ونح كنار (نارول تنس)و هدنس؛طخ يک

 رب جو لصتم هنسهطخ قیوسنورب کی قرەلوا
 نارول تنس روک ذم الاش «بولوا هر زح هش

 فرش «لیعلخ ییدشا کشت هدنیصنم ك_نغامر|

 «یبوق رلفاجص » ًاونج ,هلزفروک ( نارول تنس )
 . کی یغد ندنتهج یبرغ بونج .هلصاخ رب نانید
 هدنرب شخنک لاو ۰ یو .ردطاحم هلقوسنورپ



 ی.ه_وطس ةا بولوا هرتم ولیک ۱:۶ ی

Yo.یلحاو- هعلشاب .ردهداز ندهرتمولیکم ب رص  

 .ردیهک و نفیس هلاها 2۸۲۱ بولوا ن ۱

 دنا ناک-ا هنوک ندنوکی خد ی رلف رط چا قبا

 ههلرات بولبحآ یرلنامروا شعهمروک هطلابو

 كنکسکو لا ,بولوایرلغاط كسك وب .ردهدکرب وچ
 یامم دارلغاط وب .ردراو یعافترا هرتم ۱۳

 یرلک:ا یونح «بولوا قوئوصو كيد ك یرهلئام ۱

 ترابع ندیشک ۲۱۷۸ یسلاما هدنخشرات ۱

 .یدشلوا لاب ەنىرادقم ۳ 40 ۱ «بولوا

 .ردکر که سلوا شا فعاضت یر ندتقو وا 1

 نانلواناس هد« "هدام ی و | هپساغ ۱
 هدنح وا لر هش هیزساق ۱

 هدناخ دم تثنوو یوق رب شمرک نرد هنا فی هر 1

 ۰ ردنورب رب
Gasconade i 

 8 ۱ هدان ومساغ
 میا هنفامرا ( یبسیسیم ) AK یروسم

 «بولوا یاچ رب رولکود هنمیظع رې یروسیم ) ۰

 « هلن اعم هدنسهب ون ته كن .روك ذم تروهج

 ۳۰۰ «قرهفآ یغوط ه قرش لاعش .دعمبو هلاعش "

 جاق رب رکید هلبا ( هژازوا )و ندنایرج كل هرتمولیک
 (قیسنوسرفج) ,هرکص ندقدالپ رط ینراوص كیاچ
 هدنقرش یتیم هدنسیفاشآ هرتمولک هه كنسهیصق

 كنیرهش ( یول تنس )و "

EAT 

 هدنس هک

 هدش رع .رتمولک ۱ ۰

 | كنسارج نوتب .رولیکود هنیرهن یروسیم روک ذم
 ۱ ترابم ندرا هت لوو تم هلرلاامروا ینارطا

 یرالاص هتسارک یلتیلک هلسهطساو رهن و «هلغملوا
 هب یراقوب هرتمولک٩ ۵ ندنیصنم راروباو .ریلب ردنا

 وا ردق

 : | هینوقساغ
 طع رحم ایغ .بولوا هطخ رب ندنراهطخ یی

 TARE اوج «هلب زەر وک هنوقساغ كنيسالطآ
 «هلمسهطخ ( نر )و هلدودح اساسا یل هلیلابج

 ( هاب 0 حق الاش «قودکنالو آف 7

 هوراق یهلاعثو هقرش دودح .رددودح هلن را هطخ

 یار هدنتمح قرش .بولوا ترابع ندنهارحم

 تك ههسنارف ( 28608۳6 )

 بوئح هدننس 4 اس نایسقل

 | هردیواح یررابو هرد یبشیرولااهد هتفارز

 سغ ۱۳۸
 هد سل زر هدهیاامت ته>و هدنس هوا كروک ذم

 «یسرژ ‹ هری یرافو هدهد دج نایسقت .یدرونا و

 هنورافعم تول ءهنوراف ,هنرب یغاشآ هلبرلت ایا هدنال

 ثنهطخ و ىم رر كنرلتلایا هنوراغ مم نراتو
 ( شوا ) ی زکس .ردشفلوا کش را

 نوق-او هلبتقوو ( قساب) مولا .یدبا یرهش

 ىج [«نکیآ نک اس هداناپ-ا لصا نع موق نانید
  دشیقص ندنف رط رلتوف هدنطساوا یدالبم نرق

 یلابج ٌهلسلس هنر «بولیرب
 و هلتبسن هنع-ا 2 رلن و «ندنرلق دلوا شع 4 ۱

 هنوقساف هلتداتم جوخ برقو هسوع-او هطخ

 یرللارق ایسارتسوآ و هنوغروم رام .ردشفلوا همس

 هنفاهقود (هناتک 1) هنوقساف « هلفلوا بولغمندنف رط
 هنترو ص قاهثود رب هم رآ هدعن و «شغلوا قالا

 ر هننه>

 هنغلل رق هسنارف قهرا رب هلبتروص زاهج بوریک
 وا میان هب هرتلک: | هدننسپ دالیم جرات ۱۱۲ و

 جرا ۳ هدنلا كرل ملکد 1 كده رات ۱ ع ۵6۳و

 نانلو هدنلاشو ءقاما هب هسلارف "اطق هدروک تم

 داخ تلایا ر یسکیا ,كرالریدشلر هللا هنااوک
 رم ی« طس هحاسم كب هرن وقسأف ۰ یدنا شقغلوا

 ی ه هزاد ۱۳ «بولوا هرتمولیک عب ص ۲۲۰

 یرلتهج قرثو بونح .یدیا مسقنم هغاعس ابو اضق

 یرلهبمش و ی راک ۲| كنل اب *هلسلس هنر بول وا قلغاط

 یخارا هک دلدنک هنر ف رط لاو بض .رولوا دتم

 ( هدنال ) یعسق یلاعش برغ ,بودنا طاطحتا بسک

 قلا نالوا هدنمکح یسهماهن كنسنارفو ناند

 دودا یر هنو راف .ردن رابه ندر ر قاموقو

 كنسدق رش مق تب هطخ بود نایرح هدنس هرق رش

 لصا .هدهسرونلوا بصنم هرې و یسهبراج مارم

 كنمطءا مشق «بولوا ( رودآ ) یغامرا فن هم وقساف

 یمانم هدكنیربت (هژل) .ردبا مج ینراوص
 ندب ی وط هدنلاحاوس «بولوا هدنلخاد هنوقساف

 هدیرلیاچ كچوک شمب رولیکود هزیکد هبیرضوط
 یلیخ رب ماد دی ال كرڪو هده ر كرك .ردراو

 زکلای «بولوا كچوک تب .هدهسیا راو یرالوک
 نابلوژ «نابروا <« ساراقس «وزاق هد رق لحاس

 یسیداو ( رودا ) صو صحا ىلع «بولوا تلنم

 فنهسنارف «هلذغلوا راع هلرالودح یرب ندیکسا



 ن
 هعونتهراخذ یتالوصح هیعاشاب .ردرب رادلوصحم كا

 نودوا هدنرلغاط «بولوا تاتار ناب ربو هاناوبح هلبا

 ینیدنلوم رلجافآ راسو هشيم «ماچ راراب ههتسارکو

 قاوت لمعتسم هدقازوةنام یخد هدرار قل یک

 طومالبو یاچ نارطق هدلحاوسو یرلجاف | ریشچو

 یلتیاک «بولوا قوچ یخد یرلغاب .رونلو یسهشیم
 صو ملا یلعو یس هیلهاتاناوبح .راقح قانوقو بارش

 بولوایا یرلسن-و قوح یرلتآو نوق «رفیص

 نوحا شب رابو نوح رکسع یراوس هدنرا راحددعتم

 هنر قجآ «بولوا زآ ینداعم .ریلب ریدشیتب رلتآ

 یا هطرلشاط لزوکو یرلرصص روم هدنرلغاط
 میانص .ردقوح ك یراوص ندعم .روالو هزاسو

 رلمدآ ناتشیلاچ رلیل هنوقساف «بویلویرلیا كم هیاحم
 هدسراپ «بویمروط هدنرلتکاع یک ۱ ««دهسیا

 لریشیلاچ هدریازج هلبرل مش كوس
 زکلاپ .راردنا ترعه هبهدیمب دالب

 یتالوممم ند هكنیرهش ( هروفیودهریاب )
 ممعت هنوک ندنوک ياسا زسنارف یدا .ردرومشم

 . رلدماکتم هل رلن اسل طاغ فا: لا ها « هد هسلا هدکا

 رامدآ یلتحاعو زاوتنامهم «ن*«روسج بل هنوقساق
 .ردراو یرلت رهش a یا جالب «هدسیا

 هدنتهج هنری هک« رلقساب نالوا ی ثكننلاها

REE۱« ردهدقلاز | یرارادقم هک د تک «بولوا نا  

 نک اس هدنس هعطق اوروآ لوا ند ره كرلابرا

 .ردفویسلا ةق كن هضرقنم ماوقا شلو

 E ۱ یرفر یک وها

 كنارناپسا هلبسهسیغ لحاوس كن هسنارف كنی-الطآ
 هلام" لحاوس

 راس فهسنارفو

 راسو اق صا او

EEEنیرو هنعسق نالوا  

 و نالوا عساو هدهحرد كء هلند زد . ر دیسا

 هدنتوحر كنس هواز «بولوا هدناکشب ثاذمرب زفروک

 .رونلوا داب هلتفاضا هنعسا كنسهطخ هنوقساف نانلوب

 یماض رب نالوا ترابع ندناحاوس اتایسا كالثم وب

 علض ندا لیکشت ینلجاوس هسنارفو میقتسم ناه
 هردهدننروص رةمو نم یرکبد

 ریهاشم هسنارف ( 62550001 ) | یدنساغ

  CERGا ۱۹۹۲

 هد ٩٣٣۱و ؛ شم وط هد ( هیسرتناش ) هدنخگرات

 زارا ندنشاب كجوک تب .ردشعا تافو هدشراب

۳۳:۲ 

 ۱و قطنم هدسراپ نک ا تقابل

  «هفساف .یدیا شاوا ع TEEN هدنشاب

 راسو جرات « هیعییط 4 «تثیه «هیضایر مولع

 . لانتشا لا هفسلف هدایز كا «بولوا یسهرم ندمولع

 : هنس هة اف لوصا كن وطسرآ لوا لا .ردشعا

 er 1 ییس هفسل» كروتسا «بولوا قدرلن دنا ضارتعا

 هندنکو « « شهزاب تلاش کافر هدیاب . یدردنآ

 یر رصاعم .ردتعا عضو هفسلف لوصا ر ص وصخم

  یناناکم هلا امکح راو لاقساپ «رلبک «هبلاخ نالوا
 1 راد هته هردراو یرلطارت ها یئراق « (تراقد) و

 .ردراو یناین_ثک مه شعب هدنف ویو ییلأت چاق رب

 ۰ ردشفلوا عبط هددلح ۱ یراثآ تاب

 ندنلامعا طولبلا صعف هدسلدنا ها
 ا ۲ سم ( ییداع

 قاف < بولوا هبصق ر مکس

 E كمالسا :اگ ضب بقلم قل
 ۰ ردشفلو

 ناسا کج اطا ریھاشم شا دنا ۱ یتفاغ

 هدهببط تائاس ىهي هدهدرفم 4 ودا « بولوا

 باتک» هدروک ذم ملع . یدیا یدیرف كننامز

 .ردراو نرالا ر هلاونع « ةدرفملا ةوداللا

 رکذ كنس ونلاج هللا سدیروقسید الوا هدنو هک

 یابطا نمی كنیرخأت هدمب و هبودا یراکدتا
 - وا نان ه.سهرص هودا یراکدلا هوالع كمالسا

 هنر, مجص نوجا اطا موم بات کو « هلغمأ

 ۰ ی ۰ دیک |

 ندنسارهش نارا ) ورخ كالم ) لواغ

 یعار وش وات ات سم و

 کو

 لفاع ینعمود نیزا یوشن لفاغ
 لصاح ددرک ود نیز درع هیامرمس

 لئاق وش ییب نایافهار نیز

 لماک نونج اي تسرد لقع اي

 هلصل وب یغد ندنرهش هرکا كنات-دنه بس

 هلک د یدابآ رک ا لفاغ بولوا معاش رب صام

 : ردف و رعم

 ندا هش نارا (ین ال اط ق د۶ ) هلفاغ

 هدشنامز ینا سابع هاش ۵ بولوا

  ردکن وا تب وش .ردشماشاب

 تا یا ی اس ی

 ۱ ( دیسلا نم دم ن دمحا رثعج وا )



0 

۷ 

1 
1 
+ 

3 
3 

 | هدننرق یلوآهسناتسنوقو ؛شهکچ هی وسآ هد 1

۱ 355 O 

 مک هداپ كشرز مسیوت همان قوشز

 - مک هراچ هچ ورد ییست تسین هک ی د

 با هسنارف هدهیدق ةنمزا (0هلا8) | لا
 نک اس هدنرللم برق اکوا فمایوروآ

 (تاک) هرلن و «بولوا یمسا كءوق رب كوي شفلو

 رلتاک هروک هنظ رو «یدرارد ید (تلج) دوخاب

‘OTH رو 9 

 «ایلاف» و « تلکه ] .یدیا یسهبش رب كرلنوي

 ۱ [ ۰هللروس تمام هنیراهدام "

 درلن اتسرخ ( ٩۳ 06۵۱۱) س تفس ۱ لاغ
 یر < بولوا یک کا ندنراز نع

 یداتسا هدنخرات ۸۰۰ «هدلاح یشیدلوا یهدنالربا
 فگرهک هی« سنارف هدننسم كامولوق تنس نالوا

 «بوضنا نسب ران 4 نانلوا همست هل. یدنک

 | كالوا نل ۰ ردشعا تافو هداروا هد 1

 رلالاف . رولوا دن ردق هنمبانم كل یخد اے |

 هبیونج ضرع 4" ندبلاعش ضرع ۱۳۳ یلاع
  ۱١روالوا ارحا یساعرو هدنس .

Êهد ۵۵ «  بوغوط هد ۹ یرگبو  

 a ۰ یدا یس وہ۹ سا تأ وءهرلف ۰ ردشعا تاف و

 یجنرب یارق اسارتسوا « بولو ترش هلدهزو

(Fr. Jos. Gall)ندن وع ربهاشم  

 كع ناسد فعلا ثڪ* ۳ ۱

 كننل قود كو هداب هدنحم را ۸ .ردیدج وم

 هد ۱۸۲۸ و ؛ شش واط هدت س هع ( نوربنفىت )

 ۱۷۸۰ .ردشع | تافو هد (رورتن وم) هدنرق سراب

 « بول[ یسهماندامش تابع هدهناو هدنخ رات

 یغنیدلو یدحوم «یار هلک ءا لاغتشا هلتابط یارجا

 یوم هدنف و هد۱۷۹ و «هفعثافوا هلا نف

 تاشو راکفا ۰ یدیشمالشاب هکمرو ر-رد

 هد ۱۸۰۷ « ندنشدافوا هئاضارتعا «بویلوا

 یه بودیک هسراپ ءهلکرت یهنایو

 هسارف هد ۱۸۱۹ .ندنغ_دلوا رزظم هلوبق نسح

 هدسراپ .یدشا لوق قدح زسنارفو کا همش
 هلکمرو رلسرد وع هدنقح فعقلا تم یغد

 «بودیا لافت شا هلا ارحا هبنف تای رو براجو

 كغامد صوصلا یلعو تاصعا هرزوا تموم

 باتک چاق رب راد هنس هی رشا لاوحا و فلاظو

 لا 2 ۳۳:۳

 قوچرب هدنيلمو هل كنف ینیدبوق هنادیم . ردشهزای
 تاثحابم نادیم رب هدرلتفو وا «بولبزاو رلیش

 یتقیقحو تعصص كنف و هدنوک ی نوک وب .ید.شلجآ
 مات هلاف یر ندتقو وا « بولوا راک:ا لباق ان

 و شهروس یړم ا اه د ی هاف تاققحو شاوا

 . ردم

 .- یلونچ کیو - ییو ( 0۵1169 ) ۱ لاغ
 [ ۰ تمجاص هتىراهدام « سااو 9 ]

 كوي هدیقرش یاقرفآ (02۱۱25) ۱ لا

 هدنبونج كشبح لصا «بولوا موق رب
 - یرعوط هتنرلحما كناقرفا نداروا «هدهسروینلو
 الاغ یخد هد. ض نادوس قو هدنادوس «بولماب

 كشبح یر كرلالاف لصا .روالوا فداصت هندارفا

 هلبرارب یلامو-انرشو هلبح الامث «بولوا هدننونج
 هنلوک زانو هنندودح رابکنز 0 .رددودحم

 «بولوا دتع ردق هقرش لوط ۱۳ ند ۳۱۴ و

 عیوص ۷۱۹۰۰۰ نيمو ابیرقت ى هيس ةحاسم

 لیل یمهبراج هایم «هد«سیا لوه یلاوحا كرارب

 .رلشالک [ یغح هلوا لەم یساوھ هيلع ءانو

 وا رعسا هدایز «ه دلاح یرلقدل وا ها س را الا

 قایمریق رب لئام هنکنر ریقاب هدنرلایس « پول
 یجنز رلوب رباب هبراکند وب یجتآ ۰ روییلو |

 ۰ راردماشم هنسنح سافاق هدیو ايس «بولوا

 «مساو و ثكسکو یرلذلآ .نوکز ود یرلایس

 یرلقادوط «هعااو زود یرلنورب «یربا یرازوک
 نوزوا یرلبو «كجوکو مظتام یرلشید «هعلا
 تام رف ۲ رلالاف لصاما . ردنوزوم یرلتاقو دقو

 یغرافو هدکلیع» یرلککرا «بولوا یسنح لزوک لا
 ۔اسجو تعاعشو هلبرلت راهم یمدنلامعتسا ناقلاقو

 «هدهسپا ق-ریوبق یرلحاص .ردرومشم هلبرلتر
 برحو ءرشود هنیرزوا یرازومو" «بولوا نوزوا

 ه رارروا هدننروص روکروا قوا قفوا هدننامز
 یدارفا رثکا <« بولوا فدطلو یلکنها یرلناسا

 یدنک یسا الف . رلردکلام هتحاصخو تقالط

 هنر دنک « بولوا كعد جافو رحاهم هدن رنا سل



 ۱ EE لا غ
 لتصا هګ رل دنک « هدهسررورو یخد یمسا و

 هلقلنابوچ یمظعا مق كرلنوب .رد (امروا ) یرلسا
 هل:ءارز هدیرارادقم رب «بولوا لوفشم هلناناوبحو

 یسضم) در لکه دناخاد شاخ زکلاب .رار دیا |

 قحد ؛ ررلسم “الماك یرو-صق « بولوا نارتس رخ

 هونج و یبرغ نادوس و هنبرلفرط چبا كناقرفآ
 . ردرلشعا مالسا ردن هرااروا یرلنالماب یرفوط
 تن هلیبق ره «بولوا مسقنم هلن ابق قوچرب یرلیدنک

 شفلوا نیس ندنفرط سل و و ی سل رب

 دیدجتو لیدبت هنس رې راخشوب .ردراو ینجش رب
 هدهنس ىلا نوا هسیا یساضعا سلم .راروئلوا

 برح هدنروص ۍماد هدنرلنپ لئابق .راریشیکد رب
 ندنرل ګز نادوس و ندنرررب « بوالو هدلادجو

 SEF ر ه راجو هلوک

 هدلدتهم طع رم 5
 2 دتل ا ا ةابالاغ

 ۰ كنلحاس یتروهج (رودآ وقا ) یهدسونج
 ةا 4 بات ههروک ذم ت روهج ه دن ی هرتمولک

 یر لوط ٩٤٩۲۰۶ هللا ٩۱۳ ۰۰ «بولوا راهطآ
 «بولوا كجو یثب كرلن و .راروینلو زا

 .راردعقاو هدنسهرآ لونج ضع ۱ هلا اوتسا طح

 کیو هدن ونح كنسهحرد ۱ یوا ندنر کوک

 تك جوک كب یررک,د هردهدنلاعش كناوتسا طخ

 رهن و .ردترابع ندرلابق لوس اتداح یراضم و

 رب كلهرتءولیک 1۷ ۵۰۰ «بولوا هک ریس ندنراررب
 هح اسم هوم كنس هلج «هدرلهسا قینفاط هدهفاسم

 : رد هرتم ولیکع بم ۷ ٤ - . زکلاب ین آ هجور یرا«,یلتس

 هرتمولیک عبرح 4۲۷۵ یسەطآ هلرایل ۲
 ۰ » ۱۳۰ لیاغتاقدسا

 » » 9۰ » غوروبرات

 » » °0۷ « وغايتناس سماج

 » » 1۳۰ » ماناج

 » » ۱۳۵ ۷ هنایرولق

 » » ۳۲۰ هربغص ریازح رکید

 » ی “Vf ًاعج

 كسکو ؛بولوا یناکرب "الماک یسیضارا دل را هطا و

 . روینروک 1 ناکرب هدنرهن كنبرلغاط
 برق هشنددع ۲۰۰۰ یعوج كنیرازغ ۲ ناکرب

 ۱۵۳۰ تك.کسکو كا نالوا هدهلراول ۲ « بولوا
 یرلتارنو تانمریغ یرلقار وع .ردراو یعافترا هرتم

  یسیضارا تعارز لباق كنسهلج « بولوا زآ كب

 . رولوا غلاب هبهرتمولیکم برص زوب یدب تا قجنآ
 - قرهلوا رب لصا « بولوا زآ یخد یرلناویح

 ۱ سنج و هی هر هلیتشوق سلج چاق رب
 . تلقت ردق هبولک زو ید یلآو یرهکنترح

 یخد یرلمسا . ردراو یرل«غابمولباق مسج نالوا
 یتسانعم « یرلهطآ هغایمولراق » ات لوتنای-ا

 بولیغارب ندنفرط رلیحک هدنرلغاط . ردا هدافا
 «زوموط تاغا «ریکس «كننا شمک هنلاح یفحو
 . رولو ید تاناویح یک یدک و ك وک یک
 هنرلک درب رب 3 «بولوا صوصخ ههاروا یرلشوف

ASSكنیدنق آر قوت وص ناکن دونجرا هطآ و  

 هدنتدسن یساضتفا كنض رع یرلاوه « هلن وب هدنتل آ

 را هطآ .ردزآ و كريس ك یرار وا ۰ رداکد

 هدنگرات ۱۸۲۲ یرومج رودآ وقا « بولوا ىلاخ

 رامعا و ناکسا « هدنفادلآ هنتیمبات تحت یرلو

 شا لق رج اهم زو ترد جوا «قرهنلو هدنثيشت

 یرازحو هدعب و ؛ شلغاط بقعرد رلنو «هدهسا

 شفلو هدنتیشت ناکسا هلرلمرحم «كرهدنا ذاا افنم

 هردشمامهلوا رغ یخد تنشف و «هدهسلا

 زالىم كالا ( 6 3

 ا یو ۳ !رالاغ

 هدنسهطق یعشت كنطخ لو ریمدو هدنس رغ لاعش

 قومایو یلیلاها* ۰ 2۰ «بولوا هبصقر یزکم اضق

 ۱ .ردراو یتاجوسنم تتکو
Galashi 1s) _ N:هثهسحوقسا (  

 ك(قریک لس )و هدنته> بونج ۱ ایشالاع

 كد روت ( راوالاف ) قرهلوا هدنلاش هرتمولدک ۷

 هدیرکید (قریکاس) فرط ربو متاو هدنرانک ی کیا
 ۱۰۳۱۰ بولوا هبصق ر مبات هدغلتن و (غروبسقور)

 یراهق راف كور صوصخ هنع رلش دوو یسلاها

 .ردراو
 ریهاشم هسئارف ( ۸۱۰ 62۱12700 ) ان ا

 ۱۰۱۶7۰ «بولوا لدنذیق رشتسم

 تافو هد ۱۷۱ هو ؛شغوط هد ( ولور ) هدنخ رات

 تدم رب «بولک هلوتاتسا هلبئیعم یفس .ردشعا

 ناسل «بودا اهد تحایس یا هقرث هدءو ؛ شلاق

 هسنارفو ؛ شا میسوت یتامولعم یکه دینانوبو یلرع
 هقشع رایآ قوچ ر هلیما یسج هقيتل | كنلارق

۳۳ 

۰ 



 ابمداقآ هدنتدوع ه هسنارف .یدبا شمالب و-

 هنکلماعم ین یعناسل هدنیتکم هسنارف هدمب و هنغااضفا

 ینروهشم باتکةللو ةايل فلا» .یدشغلوا نیست
 هلن | هدافا و لزوکو هلبط درامشاو تبار اکح شعب

 قلد دما كمك نامقل « «یک ییدتا هجرت هه

 نس ههو تایاکح و لاثمارو یناتک « هنمدو هلاکو و

 صوصا مو یرهجرت و « بودیا هجرت یخد

 .ردشلوا یترهش بجوم یکت نەک رب ك
 بولوا ها یابطا هاشم

 قفومو لکوتم ندهیسارع یافلخ | ب ا

 مامنا قوچ كو شفلوم هدنتبابط تمدخ كدضتممو
 تافو هدننامز ؟دضتعم .یدباشلوالئانهنرلناسحاو

 .یدیا شم هنبرب دیعس ناثع وبا یلفوا «بودیا
Eندنسارعش و رم تان ات تا ۱  

 .ردیصلخم كعك تود

 وا ندنر روطارعا امور ( 62164 ) ۱ اغ

 خیرات ۳۰ هدشنامز ك( رب ) «بول ۱

 هنامرح «هرکص ندقدلوا سولسن وق هدنس دالبم ۱

 هبق رفا هدننامز كدولقو ؛شاوا نادناموق هرکه "
 .یدشفلوا صن هنکالاو ناسا هدننامز تنور و ۱

  بولوا كانه و ندنلتاضفو رادتقا تاب و نور

 اهد یسیدنک «نکیا هدنناث:شت قمر لاق یدوجو

 یاول عفر هدنسیدالبم ځرات ۰۸ «بونارواط لوا
 - اعتمو ؛ شعا نالعا یتفاروطارعا هدانایسا « هلنایصف

 یناروطاریعا هعکلاع امور نوش ابق
 هلا تدش ییدرتسوک هدنازاجم «هدهسبا شخاوا

 «هلکمروشود ندیعوم هجوت یسیدنک یتسخ و لخت
 (نوتوا ) نایمهلوا قفوم هنقبناط دهعلو نسب دنک

 یدالوا ترخاو یتسبدنک «هدافتسالاب ندلاح و

 یخارواطارعا یدنک «كرهدبا لتف یوزر, نانلو

 قاروطاربعا یآ زکس زکلاب ابلاف .ردشا نالعا
 . ردشعا

 قطن هجرایلامور یخد ابلاف رب رکید بس
 زیکترو یی ( اینابزول ) «بولوا روهشم هلقلزادرب
 بولمە هد ن ران ۱۱ دالءلا لبق « نکیا یسلاو

 هر رب یرلبلاغ هلیسهنام هداصم دقع «هدلاح یغیدلوا

 .انیاخ لماعم وب « ندنکیدتیا لتق ندیصوب «هلبلج
 هامور هرزوا كمروکت ازاح یالوط ندنسهن

 لا غ ۳۳:6۵

 یندنک هلشاسل تقالطو تحاصف هدقدنلوا بلح

 . یدشمراتروف

 اعا مهدا قیسا ردص 1

 و لثوا ا كب بلاغ
 نونفو یتاسا زسنارف هللا هيقرش وا و هالا

 « 3 رهدیا ماود تر یا باب «لیصملا دەل ین ء.دیدج

 ی-هرناد نایظنت هدم) و هنکلن وامم تلود یاروش

 هدتنرومآمو هنس چاقرو ؛ شلرو نیبعت هتفلاضعا

 .وا بصن هن کارواعم لاو دیرک « هرکس ندق دلاق

 تدوع هتسخ «هلذل وا تن فرح ۳ قره

 لازا هدنشا جک هد نګ رات ۱۳۱۲ < بودا

 هب هقمتع ۹ هو خیراتو یشنمو بدا ۰ . ندشعا

 راد هه امو هیقوطس توک سم «بولوا فقاو
 تاذر هاوخ رخو دلزان ك .ردراو یرا رب را دتیق

 ۱ ۱ هک

 * یاماها سودقلا دبع نب بلاغ
۳ ۰( 

 ناطلس رود ( لرعس دک

 et هدسات ناخ دوم ۱ 4 اشا ب

 و یوتکم ترادص «بولوا kL ا

  .كنندتفا دمحا دیس نالوا ش يوب یسهفیلخ شاب

 2 بولک هاند هدنداهسرد هد ۱۱۷۷ . ردیلفوا

 یودرا هد ۱۲۰۲ و ؛ شلوا لخاد هروکذم

 زارحا ینسهبتر ناناکحاوخ «قرهنلوم هدننیعم نواه
 .بصذ هنکل هنیلخ رس روک ذم ملق هد ۰ و ؛ شا

 نوام ناود *یدمآ هد ۲۱۲ . یدیا شفلوا

 ؛شعا تع نع ه«سنارف هلترافس هد ۲۱۲ «بولوا

 مست هد ۲۲۱ و یجهرک ذن گوش هدندوم و

 هب هن و_ط هلن اه یودرا هد ۲۲۲ « بولوا باتکلا

 .نکیا هدارواو ؛شلوا رومأم هب هکراتم دّقع بو دیک

 هم هدنتدوع ؛قرهنلوا لارج هفلجتاشن یترومأم
 .لوغشم هلا هرغس تمدخ «بولوا باتکلا سر

 « بولوا یبادک مظءارد ص هد 9 ؛شلوا

 هن «هرکص ندقدلوا باتکآا سر . الا هد ۹
 .یقرهنلوا وفه اقاتمو ف هب ه.هات وکو لزم هنسوا

 .هلیصهرص هد و رهشنارو و لو هلنرازو هر

 لو «یرفنکو هرقنآ «رهشیکی و هدکین ءساویس
 هتس بم و وا بصل هز رلفا_ یس شو ۲



 E ۳۳:۹ لا غ
 هایس رحم رارب هلیکایلاو یبا هجوق و راکدنوادخ

 ؛شفلوا باج هتدامسرد هلبتب روم ام ینلظفاحم یزافوب
 هنس هديه ترادص رهم هد ۱۲۳۹ فاعتم نلوصو و

 ندق دلاق هدیلاع ماقم و یآزوتط .ردشغلوا میدوت

 «لع ینالوط ندنفلزسجازتما هر شعب «هرکص

 هاسنغم ەدە و هب لو بلک « قرهنلوا عفر یرازو و

 BY Ea یئار هدم و ؛ شفلوا ین

 قرش ایفاعتمو هنتلایا مورضرا « قرهنلوا هداعا
 و رد هنس چوا « قرهنلوا بصن هنکلرکسعرس
 «هدقدلحآ یرفس هیسور «ه رکص ندق دلاق هدن رومأم

 ندیکو لع ء ندنکی دا مازتلا ۳ رط ام

 ؛شفلوآ ى هیرکیلاب « ۱۳ عفر قرازو
NTEهدنخرات  aهدلاح یغیدلوا هدنشاب  » 

 هطخ نسحو عاش و یثذم .ردشعا تافو هداروا

 انشآ ههیدنجا روما هروک هتفو وا «رارب هلغاوا كلام

 . یدنا تاد ر مر و نو

 ءا ام( تب ملادبع 2

 ا 0 اشا بلاغ

 تایلژهو تالا ادیلقت نسهویشو ناسل ابق كنم لکرت
 (بلاغ گر) «ندنک,دتبا مظذ راهشا قاط رب ندناییق
 ینوتکم هیلام «بولوا یللویناتسا .ردفراعتم هلکخد

 هدنرلتاتک تلارکو ارزو شب ها ندنلق
 موطاب هدءنو هنغارادرتفد هرقآ «هرکص ندق دلو

 ۱۲۹ «قرهناوا بص هنداماقمماق یونرط هرکصو

 ف اطل .یدیشلوا لا هنسهشر یان ارتم ريم هدن رات

ind ST AI اه Lb ELST 
 هدارواو ؛شملکچ هنسهبصق ( هقدراس) | نعروظنم «یک یفیدلوا لقا لباقا هزعاتک ینایلزهو ۳۱۱ -

 رولوا » هرزوا یسهدوم كتقو وا هدیل ع رب نالوا

 هدتیب ره كریبعت رب زستبسانمو زستاط یک «ایوب ملام
 رک ذ یثر ندنرامشا «هلفلوا ترابع ندنررکت
 . كدمەدىا

 اتم ( دوسا درج ےس

 7 زیر ۳ هدد بلاغ
 . اخمولوم هطاغ «بولوا ندناشم هیولوم تة رطو
 دشر ینطصم قي . یدیا یی تسو ی هن

 هدندامسرد هدنخرات ۱۱۱۷۱ «بولوا یفوا ثكندنفا

 ندماود هان نوام ناود تدم رو ؛ شمغوط

 تعیزع هبهینوق «هلاستنا ههروک ذم تقبرط «هرکص
 هدنس هناخولوم ویق کی هدلوناتساو هداروا « گر هدیا

 ورور ؛ شا اب

 ۱ -ودشعا لاحترا هدنخشرات ۱۲۱۳ .یدباشلوا لئان
 م نکیدو یاوود بتم «بولوا نیتم یرامشا

 ردندن رامشا ههلج مطقموش ۰ .ردراو یراآ

 ددردق مکح هکلیا جالع رداق مک

 قشعرتا دلرازبلاغ شعبا یت رات

Galère, Galèrius ۰ام  

 دا و زا ۱ سو راغ

 نابوج ا یادتا . ردشلک هارد هدهنامور یا

 .هیاس یتهاعثو تراسج «بولب زاب رکسع هدعب «نکیآ
 نایشفود روطارعا و لوا ناداموق و ارت

 «قرهنلوالوش هفادامادو هنءادالوا ترخا ند:ف رط

 رار هلبا رولق سن اتسوق هدنسودالم جرات ۲۹۳

 یهاش نارا هد ۲۹و ؛ شفلوا نیست هفلرعف

 ادا «بولوا شب 4-ذق وس رکسء یراق هب یس رآ

 نارا «قرهلاح هیلغ هدعب «هدهسیا شلوا بولغم

 ان ۲۰۵ .یدشعا روبم ههلاصم بط یهاش

 ناشقود قافتالا هلا سناتسوق موقص هدنخگر

 هلنادم دهن هکغا تفارف ندقلروطاربعا یتاییسقام هلبا
 سااتسنوف قیفرو ؛ شعا هدلا قلود «كرهدنا رابحا

 قیطنطسف یلغوا كوب سون راف «هلکا تافو ًابقاعتم
 رصد زکلاب کوب  هدهساا شا كب رشت اترو ص

 .اربعا هلاونع سوتسغوا یسیدنک «بورو یتاونع

 یر هدنعسا سناسفام .یدشغعا نالعا یناروط

 یثراف اکو سو رلاف « هلک ا تنطاس نالعا هداللاتا

 تثناجاد «بولوا بولغم هدنکب دا کو قوش

 یشراق هرلن ایتسرخ .ردشعا تافو ندهراب رب هدنخر

 ینایتلفود « بولوا یموصخو ضغب یادش ك

 کشا رابجا هکمرب و صا هدنةح اخ

 تدش یثراق هرنو یخد هدننامز یدنڪ «یک

 هزادشمرتسوک

 .اراسو هقس وه كنا-اسا 0 ۱۰

 7 IE 2 را 9# ۱ و
 ..یرطوط هبونج «هناعبن هدنزافوب (تنلاس) كنب راغاط
 ندنچا كرآهبصق ضعب رکیدو تالاس «كرهدبا نایرج
 هرکس قدا اورا رار تبنم اط رو ندکدک

 هسوغاراس .كرهڼود هونج هن هدهبو هب غ قلهرآ رب

 ۱ نانتزانکلوص هدنکوا دا رهثو اورالا دعب یتسهووا



CEE ۳ 

 لا غآ

 یسارحم . رولکود هنغامرا )را

 . ردهدنلول

 سواد وار دوخاب ورو ۰۱۱ ۰

 Rio Gallego , Rio de 109) ۱ سوْلاغ

 كنس طخ هبوغاناب هدسونج یا مآ ۵5
 ض ص ۰۱۰۲ «بولوا قامرا ر هدننونح یانم

 لک ندرلباح ماطر هدننروص لودح هدر ولج

 میلخ 2 ن رد نالوا یانمه « هلنایرح یغوط هقرش

 م .رولنکود هبیسالطآ طبح رحمت كرهدا لیکشت

 كزابو هدرا كلبا ندا فداصت هنعوم را كوص "

 هلناوبح كزاب « بولوا قو-چ كب یبوص هدنرادشبا 7

N TE 

 هرتمواپک ۰

 نب شوق .ريلازآ ه هده جرد كي ۳ حوت

 .ریلک هنرزوا درزو «بولوا دمعم

 ندنرازج ریبک طع رح ( 6۵1615 ) ۱ هازاغ
 نکس هدنلاعش كنسهربزح ( ولولح )

 رلمدآ روسجو رهام هدکايصهک < بولوا موق رب
 « قر هقبح هراطا «بوزک هدزکد هلرلبک «هلغملوا

 یرلناو «رارالرآ قلاب هدلحاوسو زوموطو كيك
 یریا «لیو نوزوا .راراشاب هلتراجتوب .بودوروق
 .ردرلمدآ لزوکو

Galena ( 8 ) كلام هدناعش یایمآ 
 رسا و هدنن ر وهج | وئلا فا هم مک ۱ 0

 قردلوا هدنس-یرف لامث هرتمولک ۲۰۵ كالبفن
 - را ییسیسیم كنوو هدنرانک دا رب نالوا یانمقه

 عفاو هدیراقوت هرتمولیک ۱۰ ندلع یکی داکود هنغام

 لی هدنراراوح «یسلاها ۷:۰ ۶ «بولوا هبصق ر

 «یرهق راف هر او هنک ام «یران دعمرفابو نوشروق
 لیس .ردراو یتراج كلشیاو یرلاوب ریمد ددعتم

 هدنتیف قنارف نویلم یدب تل آ یونس ندنوشروق
 . راقج ندعم

ّ 
1 
3 

ioندن وعط هاشم ( 1201  

 e e یناولاغ
 .اکو دجوم كنلوصا قیرتکلا نانلوا «یسل همست

 هدنرهش هنولوب كڼابلاتبا هدنخح رات ۱۷۳۷ .ردبفش

 هد۱۷ ۲۲ . ردشعا تافو هد۱۷۹۸و «شمغوط
 هدب « بولوا یلم خیرشت هدشنونفلا راد هیئولو

 «قرهنلوا لزع ییالوط ندهیسایس بابسا ضمپ
 هب سا اولا و قیرتکلاو هبط تمکح ین رم هی

 تیمجهنولو .ردشا راصا هلافیلأاتو تاقیقدت ئاد

 لا غ ۳۳:۷

 .ردشع | رشن و مه ینراآ كن هجرت بحاص یسهیلع

 تخ ات وف ) تن هدن الرا ( ۶2 ۰
 نم 0 نی 0 یاولاغ
 قرهلوا هدنجا دا زف روک نالوا یانمهو هد

 یاتنوق عقاو هدنیصنم dil1 لوڪ ( بروق )

 انایسا «یسیلاها ۱۰۰۰ «بولوا هبصقرب یزک
 ءیسهلمیرب زکلای «یرلناقوس سیو ر اط هدنلوصا
 یا صوصخم هب یهام دیصو یناعآ ثاشباو مالغاص

 كننلتنوق یاولاخ - .ردهبصقر یکسا یلبخ .ردراو
 «بولوا ورت ولیک بم ۳۳۸ یسهوتس هحاسم

 . ردراو یسیلاها ۲۸ ۰
 سا ( .U 62۵1105 )س سول روق

 1 u | رەش مچ | سولاغ
 ( یو موروق ) لوا هنس ٩ ند( مع ) یدع دالىم

 هواتتوا هدنسهب راحت هب ردنکس او ؛ شوط هدنس هبصق

 هنکللاو رم ندنف رط كبو «هکغا رلتمدخ كوس

 .یدیا

 « قرهنا وا مکح هنېلع هللا ینو یدقن یازحو لزع

 . ردشتا سفن فالتا لوا هنس ۲۰ دالبلا لبق
 قوقح هلا لرو ۰ ردراو یراءشاو دی اصق ضم)

 .ردراویسهدیصق رب اباطخ هنس دننکكلبح ر و «بولوا

 ۷۰۲۰) س سوتاینورت سوسو
 ۔وا قدنرازاد رس امور ) Gallus ۱ سولاغ

 «نکیا ینادناموق قهج ناتسبرص یني ایی «بول

 «ندنفر دنا و ید الایعتسا س شفلوا نیست

 هدنرفس نالوا یثراق هرلتوغ یسویجد روطارعا
 یدنک هدنسپ دالس جرات ۲۱ ؛كرهردتىا لتف

 كروطاربعا لوتقم ادتاو ؛ شعا نالعایغل روطاربعا

 هد ینو ابقاعتم «هدهسيا شمل لا كب رش هتموکح یتیلغوا

 ینایسولوو ییغوا یدنک هشر < كرهر دنا لق

 رجز یران ایتسرخ «بودبا قافنا هلرلتوفو ؛ شمري
 یثراق هنایلیما ندبا بصغ یهوکح .ردشا بیقماو
 هدنخرات ۲۰۳ «نکیا هرزوا كأ رگ یو

 .ردشفل وا لتف ندنف رطیرکسع یدنک هد ( ابرموا )
 1۳. 0. )ك س وانططسق و الو :

 E اوو ) Gallus ۱ سولاغ

 « بولوا یردار كسوابلوو ىلغوا كنیطنطسق
 رصق ندنفرط سناتسنوق كنا هدنخرا ۱

 هلرلبناریاو ؛ شفلوا بصن هنتموکح قرش هل اونم
 دنا یتوق « هدهسیا سلوا بلاف هدرهراج

۰ 0 



 لا غ

 ندشنانعا هک اطنا و هب روس «كر ءدیا لادعتسا قوس

 روطارپعا «ندنکیدتبا مادعا بیسالب یرلهدآ قوچرب
 .ردشفل وا مادها هد۳ ۰ ٤ ,هک اناب «هلبلج ندنفرط

 هدنلاعشیاش مآ ( Ga 01) ان “لا
 ندنسهس ونج ته كن همقک كلام لو

 هدا یزفرو هتسکمو هم و ( سا ۳۹

 ۳ نا نوزوا عقاو هدنلخ دم كيو نالوا یانمه

 ۲۳۹۱۸۳۱۱۳ قرهلوا هدنسهش وکی لام قرش كن هطآ
 عفاو هدسیغ لوط ٩۷ ۸ ۲۲ هلیا یلامٹ ضرع
 رب ,یسلاها ۱۳۸۲ ۰ «بولوا هبصق رب یزآ قاتنوق

 مالفاص «یطخ لو ریمد طو ص هیهرق هللا یروک

 ۔وس .ردراو یتراجت كاثبا كيو ینایل هعغیص قحن ]و
 .هناخ «یک ی فیدلوا یل کوک هل لحاف[ كوب یرلقاق
 هردمالغاص یساوه «بولوا طاع هلراهاب هدیرا

 قلا و نوزوا هرتمولک ه ۰ یسهطا نوت-ولاف س

 دا ر هغل اط «یک ی س هج كرا هطا یکهدهرص وا «بولوا

 .رداکشتم ندرلموق یراکدریدکیرب بورس

 هدننصنم كنرهن ( قشر ) یوق نوتسولاف -

 اط رب رکید هدنجما .بولوا یوق رب لوس عقاو

 ك ONE دارا یک هلکخا لک لکشت یخد رلوق

 .ردفص یلخدم یهدهسیا یلیذیرولا

 ) Pointe de 62116 ) هلاف ود تنآ و 1 ها

 یر بوح كنسهر زح بد دن رم

Eكنو مول وۋو  

 لوط ۷۷۲۵۰۲۲۳ هلا یلامٹ ضرع ۳
 یدلاها ٩۵۰ ٤۷ «بولوا هاکساو رهش ر هدیقرش

N°هدش و" < هرتمولیک ۱  

 یئراجت كلشيا هلنواجو نیجو ابلارتسوا و ناتسدنهو

 «بولوا ولع هلرلغصو رلاقو راط ىتاي .ردراو
 یسهیعقوم تیما «هدلاح یفیدلوا ج وکی وخد كنبافس
 .رددودعم ندنزک اس تن لافس هلیرسح

 هدرنامز یرلکدروس مک> مکح هدرلاروا كرايلزيكتروب
 «بولوا عقاو هدر ر قان امروا .ردن ونظم ساق

 هل رل هاب هدنفارطا رلبل رز و هدنجما كروس رلباابوروآ

 شاکن دطقسم یتراجت ءراردنک اس هدراکشوک طاح

 یساوه .ردهدنلا دارلبتشدرز یني كرلیسراپ هلراب یه

 .ردهدایز یراروماب ی «بولوا مالغاص ك

 یسا( 62016, 6هالن» ) لوف دوخاب ۱ اد

 یراکدروهبهسنارف كرلرلامورورلیانو ] -
 نرو ىە یساعس [بلاق قجما «بولوا مسا

YEA 

 وا سا ید e هنسارح یغامربا

 نیرو هليل ابح *لسل
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 با | ندنتهج یلامش قرشو فرش

 ندهسنارف یکدم ءندنشی دنل وا دع دود هلیسارج

  «هرکص ندکذک هنبلا كرالامور .یدبا شینک هد
 ۳ هب هیسایس و هیکلم نایسقل یدودح

 یمسا ایلاف یغد هنسیلاعت ےنق كلابلاتبا قاهرآ رب

 نمی ( هنیپلازیچ ایلاف ) اکو نوجا قیرفتو «شلرو
  هب«سلارفو الاف یهدنسیر كنلابح *هلسلس بآ

 ايلاف یهدنسهتوا كيلآ یتمب ( هنییلاسنارت ايلاف )
 مسا و هدلاح ره .یدریلش د

 كنايناپسا هددنتهج بونجو «هریغص ماوقا ضمب
 2 ۱ زا ملزم سم هی (زیا)
 شا نا را هبص شب یک هیلس رام هددیفس

 - اها ءهدهسدروبنلو یخد یرارحاهم نانو نالوا

 .یدیا ندنماوقا لاف یمظعا مق كنيا
 هایوروآ لوا دا ندان - راک ید رللاف

 هرکص ندنرلیدنک .بولوا نده يايرا ماوفا نک
 ندنفرط راوالساو رلتوغو ران ایریلب | ۳ را هلو اق نلک

 ید رل دیک ر دق هنفرط ب رغ كليو ررآ «قر هناوا بیقمت

 نداسبع دالبم «بواشاب هدلاحرب یث> و من هدرلاروا

 لوه یرلع"ا هیځ. رات ردق هب ناک هلوا هنس ۷
 ندیقرش لامش ًارابتعا ندروک ذم خیرات «نکیا
 ۔ردشیقبص ندنفرط یماوفا نامرج نابالشاب هتازو اجت
 لار ثیابلاتا یلزواح ینرلغا_ ط ا

 E 7 هات وب یرلعم و هنلق وص هنن زلف رط

 ندبا لیکشت ینتیالو هرقآمویلا .بولساب ردق |
 هل:دسن هن رلعسا یدنک «درهشلر هل تاک هدرر |

 ۱ «یدرلشع دا A عساو نانلوا مست ) االاغ )

 امور «بواوب ترهش هلیرلتراسج هدراهرص وا رللاغ

 ندق دلو توق رلیلامور «یدرلشمشیب راچ هلناعف دهلراد
 هدنسهعلن هریڅک ت ابرام نروس نامز قوحر هرکص
 یی یهنییلازمج ابلاغ هدنخرات ۱۰۳ دالبلا لبق

 «یک یراکدتا طبض ندناا كرالاغ ینلاعش كنابلاتبا
 لصا یني تی هندملاسنارتابلاغ یخد هدنخرا ۱ ۱

 ١ تلابا بودیا حف نمف قرش بونح فن هسنارف

 هلع»ا و مولا هک, یدرلدع |هیعس (هسناوور ) هلمس انعم

 ج 1 «كرهشرکد هرو

  یسهعدق *لاها كناروا
 . تبسن هنموق ( تاک ) هلرکید مانو ( لاف ) نالوا
 كټ هروك ذم ٌهعساو تالا ردق ره «بودنا ناس

 . بوسنم هنتدسلح لامرح یا کر لجب دن قرش لا
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 قاما eR امورو طبص یا رط ره تنا لاف

 الاف كدهشرخاوا یدالبم نرق as ی ا

 زواج ندهمنامرج هدمب «بولاق هدنلا د ریلامور

 «بولاق كورتم یمسا ايلاف «هلکمک هنبلا كرلقنارف قدیا
 . ردشفلوا همست هسنارف هلتبسا هنعسا كاهوق وق
 «بولوا ماکتم هلناسا رب ص وصخ هنر دنکر الاف 9

 یماشمو تبحانم هللا هنایرآ ةنسلا راس تناسل و
 هدنردرطشمب كنس طخ هشاتر هدهسنارف .ردراکرد

 وقسا هلیس هطخ ( سلاو ) دوخاب ( لاغ ) ی ۱
 هلاق ندرللاف کسا یلاها یدنرلفاط هدنالرا و اخ
 کسا .راردهدکعا هظفاع ینرلناسل یسا «بزاوآا

 هبسانلاب هدخراوتو ند ننال كرل یتا ل كرللاف |
 یزابهسفو تولوا لالدتسا ندراهلک شب روک ذم ۱

 رد مال اقرا ندروکذم ناسا «ندنفی دلوا یرل اتکو

 را ۱ لصحو دلو ندنطالتخاو جازتما گرلقنارفو

 نده_ع ال یمظعا ےق كنرااسل ییدعش «هدسآ

 . ردز ۲ یرل لکه لاق ندنناسل لاق «بولوا طاف

 رلیغراف هدنروص یاد «بولوا موقرب رواک:> رالاف
 رایتو «رزک لسم هلرلجلف ابق ندریقابو هلراناقاقو
 را فاح یقاط عارز «بوئلوا هرادا هدنل وصا

 رونلو هدنمکح یراکلءو ربسا كرارواکتح نالوا _
 یرلص وصخحم بهذمر نانلوا ریە (دسورد) ۰ یدبا ۱

 هرلتب اق قاط رب و «یینانبا هتعیبط ممالع «بولوا

 یذوفنو توق كنرلبهار .یدر ردیا 2مذ ناسنا

 كاکوروفوا ۰ قاراع رلن وب « بولوا هداز یخد
 ۔ اشاب هدلاحر یشحو من . یدراردیا ید كلیءطو

 ترابعندرلنامروأ PET یرادبعم «بو

 زسرکا بووق یک وب رر هرلناویحو ؛یدبا
 یخد هنسهدام « هسنارف »] ۰یدرارئس زنشکنوواو ۱

 ۳ [:هلروس تعجارص "
 allien, Gallianus ا

 ۷ «بولوا Ep (سونالاغ
 بوغوط هدنسر دالبم رات ۳۱۳ . ردلغوا كون

 ۲5۰ .یدشفلوا كرفت هتهوکح ندنفرط یردب
 ام ییدتنا هلا رواش یهاش ن را یرد هدرا

 ییسیدنک هجرت بحاص «هدلاح یدشود ربسا هدر

 . رلنینال هلرالاف کسا رازسنارف ییدعش ردق هت زه

 ی 1
 ۵ ۰ | تست 6۸ ها لبق تی دون رو

17 
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 ۱ لا E 7 یی

 یدنک القتسم « بوبا ثبشت الصا هفمراتروق
 تهافس و قوذ و ؛ شعا .نالعا یتفاروطارعا

 كلام هلبا نانویو هبایلاف هیشحو ماوقا .یدیا شلاط
 ندنرن ادناموقو یلاو «یک یراکدتیا زواج هب هبقرش
 -راشع | لالقتسا نالعا یرآ یرا یثکز وتوا یخد

 هدینرب «بودیا بولغم ینسیکبآ رب ندرلنوب .ید
 هدنخرا ۸ «نکیا هدکعا هرصاح هدنالبم

 .ردشنل وا لتف ندنفرط یرب قدنناطب اض یدنک
 هتنارتوا تنالاتا ( 62۱1:۵011

 تو هد ایا هدنسهطخ 1 لویبلاغ

 تر قرهلوا هدنسب سه بوئح هرتمولک ۷

 ۷۰۸۰ بولوا هبصقر یزکص اضق هدنلحاس یزف

 یدیهام دیصو یناجارخا یغای نوتز ییتیلک «یسیلاها
 لر ۲ «تولوا هدنرزوا كنەطآ ر هصق .ردراو

 «بولوا هیصقرب یکسا .ردطوم هبهرق هلا یروکرب
 .ردشفلوا ان ندنفرط یرارجاهم نانو هدعدق نامز

 [«هلبروب تعجارص هنسهدام « یلوپیلکه] سس
 ۱3۳ ورق 7 تور ۳

 ولبک ۱۲۹ تهمورتسوقو هدنتلابا
 تاوک نالوا ین

 هبصق ر یزکص اضق عقاو هدناحاس یون قرش

 لوک چاق س .ردراو یدلاها ٥٦ ۲۰ «بولوا

 جیا هبهفلوو «بولوا هدنتمسو هرتهولیک بم ۷
 .ردراو یغایآ رب رولیکود هنیرهن .a نالوا

 . ردقوچ كپ ینیلاب كاوکوب
E E FO e 1هح  
 ی

 ی وب عقاو JI رع لام ك

 رش «هللا ی۔الطآ طبع رع الاعشو ابرغ «بولوا

 ید ا «هلغلارق نوبلافامو هلیس طخ ایروتسآ

Niو  

 قرهلوا هدنسق رش لا هرتم

 ۱ . یسهیطس هحاسم . رددودحم هلدودح زکترو

۳Y۱۸۰۰۰۰۰ ینیااها و هرت ورک عب رص ۲۹  

Eر هج رآ هعلاخ هد کلم نایسقل یکی دمش  

 لیکشت قتلابا هڪاف هلبتقو «بوبعا لیکشت هرئاد
 هردوتو «هنبنوروق :هدلاح ی دمش .تکلم ندا

 . EE هتلاا ثرد هل رل ما هسنورواو وغول

 یلتریک كب «رارب هلفلوا قوچ یلحاوس كن هجا
 یرل وق لق.شالوطو نرد ق < , «بواوا یلیتنقبح

 «هدهسنا قاغاط یسضارا .ردراو یرلنایت مالغاصو

۳۰ 

 راز ار



 لا 0

 هدرلهحرد قج هیمهلوا کس لباف یرثک ۱ كننراغاط

 یرلغاط یهدندودح نوال زکلا «بولوا عفت م

 كجهدیا هظفاحم یراراق هدنربا رثکا كنەتس

 قوچ یرانامروا هدكفرطو .ردکسکوب هدهجرد
 قو رب هطرا هاتسکو یرلطومال, هشيم « بولوا

 .وا قوچ یسهراج هایم .رینلسب یرلیروس زوموط
 هونج « هلن امت هدنتی- لامش یغامرا (ونيم) بول

 هایم رڪا كل هطخ « قره یو ط

 .رب هلبرهن ( تیس ) ناک ندنوثا ؛ هرکص ندکدتیا
 كوب رب هدنسهرآ زیکترو هللا هاف ؛ بوشل
 لحاوس .رولکود هطع رحم «كرهدنا کشت جلخ

 یخد رارهن كچوک قوچ رب ندیا نامبن « هدشرق
 .رولوا بصنم هروکذم رحم «یرغوط ندیرفوط
 « هدهسا راو یر داو لزرک دنیا یرلغاط

 هده جرد كحهرولا هتعارز یمسو یتیاک كرلن و

 هدهبافک جرد یسهیعرز تالوصم «ندننیدلوا
 «هد4سبا شننک یشداو كزغامرا وذم .رداکد

 اذه 2 ۰ ردباشب ر ولا هام رم هداز ندتءارز

 «بولوا نوکسم هدایز ندنرره تنانابسا هعلاغ

 | ك-چوکو یرارب نالوا برق هلحاوس هدایز كا
 جا نالوا قلفاط ۰ ردرومم یرلبداو كرار
 «بویمهنلسب هدنراتکلع هسیا یسیلاها كنىرلفرط

 هبالبزارب قحو هترارېش كوس كزیک:روو اینایسا
 .راردیا تب ص راہتخا ردق

 -اشاب هدلاح رب هجمرآ یرب ندیکسا رلل«هلاف
 | هلب | 4 ماتخحم ماوقا نرو مک> هدانارسا « بو

 هدننامز كرلبرع حو « شم«۶ طالتخا قوچ
 .ردرلشع ۱ هظفاحم ین رالالفتسا ردق ههحرد ر ید

 یخد هدنصوصخ هطفام ین راهی دق تاداعو قالخا

 .رلرویمرتسوک امو وز رآ تاب هندع «بولوا بصتم

 وا رلمدآ زاون نامه*و مقتسم «روسج یرلیدنک
 یرهماشاب یرآ ندا هلیجو و تجب « بول

 هداروا یلوصا كلك هرد كناطسو نورق هلسهقاس

 رایلیوک « بولاق یعرم ردق هبه جاك هرلتقو نیش
 . هلا .یدیلکد یرلبحاص كنيضارا یراکدل-ثیا

 یغیدلوا كماوقا راس نایاشا هدلاح و « هدالرلبل

 ههدیدج راکفاو مافتنا یوزرا «یتاجناةصیق «یک
 یرلناسل . ردراو یراروصق ضمب یک تفلاخ

 هبهجزیکن روم هدایز ندهلویناپسا «بولوا هجابق

۳۳۵۰ 
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 ۱ یاس نیالرب هجمرآ یک یاسا نالاطو ؛ردماشم

 یرلناسدا هدنرلناسل یدنک قجآ .ریلیهلوا دع
 ۱ نالبتساق یتمی هدنسیدا ناسل تكناناسا « بویلوا

 ۱ .رارازا بووقوا هدنناسل
 . ناتسراحمو ابرتسوآ ( 6 ۲
 1 .N ۳ ۱ 0 ایچیلاغ

 هدنسقررش لاعت یمب هدنحراخ كنلابج *هلسلس تابراق

 ندنتهج رف بونج -رولوا دم هدننروص لالهرب
 كنایرتسوآ هنی ندفرط قرش بونج «هلناتسراجم
 1 هطخ هیل ودوب تی هسور قرش هرس هطخ هتووقو

 . هبنیهوو تهیسور هنب ندنتهج یلاعش قرش «هلیس
 .هبایرتسوآ یخد ابرغ «هلناتسهل الاعش «هلیسهطخ

 1۸ ا «بولوا دودح هلیسهطخ ایزلرس عبا

 | مع هلا ٠٤١٠و یلامڈ ضرع ۰۰٤۰ هلا
 ۰ هبرغ ندقرش ۰ رولوا دتع هدنرهرا قرش لوط

 ۱ «بولوا هرتمولیک ۰4۰ هلاسح یثچوا شوق ییو
 ها هرتمولیک Vo هلا ۷ ه دنساب سع مسق کا |

 بوساشدنک هک دل دیک یرغوط هقرش «هدهسبا هدنرا

 یس هیس ةحاسم . راقبج ردق ههرتمولک ۰۰

 ٩ ۰۸۸ ۰۱۰ یسیآاهاو هرتمولیک م بص ۷۸ ۷
 یسهطخ دلوس كا كتلود هرکصندناتسراجم .ردیشک

 ۰ ووت وک سم هداز كلا «بولوا ۱

۱ 

 لامشو افرش یفاتسراح و ایرتسوآ ی.هطخ ایعلاخ
 ندیا هطاحا هدتروص روسر یمیبط ندید فر

 ینارفح مقوم < بولوا هدنحراخ كنم هلسلس طایراق

 | یکهدندودح نیچ ندهروکذ م ٌهلساس هعضارا تعیبطو
 دع ندرلهووا عساو نالوا دتع ردق هغاط نوتلآ

 یتیط وب ص هنتلود نات راحو ارتسوآ «ندنک 4-هنلوا

 . هدنتهج یلرغ بونج .ردیعیبط ریفو یسایس فرص
 ۱ راتس « بولوا دتع یراکدا تب روك دم هلسلس

 رلعافترا ضمب كج لب هنلوا سح ق آ هدنرلفرط
 ۲۰۰ یعافترا یطسو اذهعم .روینلو راه قتلا و
 قرد بونحو لاک « بویلوا یغاشآ ند .رتمولک

 یسیضارا اعلاف هروک هنفاقلآ كرار یهدنرلتهح

 نالوا یزکرس «هلکقبا لیکشت یخ ءام میسقر
 یمهبراج هایم هدنرارپ نالوا یراقوب ندنرهش غربل
 هنیزکد قیطلاب هلیسهطساو یغامربا ( هلوتسیو)
 FT هد یراوص كرار نالوا فاشل ندارواو

  بصنم ههلوتسیو «رنیا هزیکد هرق هلیسهطساو تورو



 « هبار «هواقسا «هلوس : یراق درارنا ۳ ۳

 نا ال وا یوم كنسرهو هقولسا و هوق « كمانود

 -رش مسق تنایعلاغ هسیا یغامراا رتسیند .ردبرارهت
 ندنلوصو خاص «بودیا قش ندنسهتروا ییسق

 ندلوص یرلهیعاشاب كرلنوب هک« رول آ رلباچ قوچرب
 ؛هجرودوو ترس «امرتسا ءال هتولز :ندلاعش یني
 گاو ا «هق وسا «یرتسا : یخد ندغاص

 وتو هدیرې ( سومرج ) نالوا میاط هرس .رد

 لیکشت یدودعح طخ OR ایعلاق هلا شو

 .رویدبا

 موم .بولوا راداو صحو تبنم كب یغاریوط
 «نامروا ی ۷۲ ٤ عور یس4۱ هدزو كنسضارا

 *یضارا ی ٦ هدزوب زکلایو راچو یعص ی ۶۰
 هدنته> قرم لاس صوص المو هدنرا هووا ۰ ردهبلاخ

 «رادواچ :یرلسنج هعلشاب «بولوا لصاح ریاخذ
 هدهدن راکنا تاب راق .ردهزاسو رصم فالو «هبرآ

 .هنس یلتکرب .رولوا لصاح نوتوتو نتک هدایز كا

 وریا ندنناصق هیلقن طااسو ,بوارآ راغذ هدر

 هدراهتس زستکرو ؛روالوا لاو

 ربشدلاح نوه كتعارز .زعشیتب هب هيلع تاحایتحا

 ینیضارا یخدرلیج همام ماطر .هدهسیاراو رلتیمج

 .راروباوا قفوم ,بوشلاچ هنمراقبح ندنلا ك رليةچ

 غیچاو ندنرلنامروا ابا اف یرارهن رتسذ دو هلوتسب و

 تاناوبح .رارر دنا یرال اض هسا ه>وهو

 «بولوا قوچ یرارینیص صوص#یلعو ی۔هیلها ِ

 هلباح راهناط ید ند«تامورو هبسور یبیلاها

 هحمداعم ءراردبا جارخا هایوروآ هرکض ندکد لب

 ناتسراجمو ایرتسرآ «بولوا یزوطایق هد جرد یجنرب
 هدهطخ و یسهداز ندنفصن كزوط ناقبح هدننلود

 دروکو ک«نوشروق .وقنچ «ریمد «یغای شاط .راقبچ
 عیانص .رافیچ یغد یزون نوتل آ هدنرلک:ا تاپ راقو

 نالوا لصاح هلتیلک اذهعم «بولوا یرک كب هيلع
 تن رگ « نایت هلناح وسزم ضعب ندرونکو نت و

 هوهاشاب یتراجت .رونلوا لامعا هرئاسو رکش ندراحب
 تالصاح راس هللا تاناوبحو هعرز تالوصح

 ندشایو كب رهجوھ .ردنراع ندنحارخا تبهلحم

 قاباوا دید ارخا زد ها یزکد قرطاا

 و ننفک خسروا كنابعأاغ كنطخ لو ريمد

 .ردشمرترا یتسهراجت تیمها كتکلع

Yo\ 1 غ" 

 قاد” هدایز نزاب «بولوا زسلادتعا یساوه

 یرلاوه شيق هللا زاب .رولوا قوئوص كي نیذبقو
ETیآ چوآ نیشبق .بولوا قرف هجرد ۰  

 یرروماب_.رونلو هدنلاح دمع راو ص ادام
 . ودق وح ك

 تک ورع نددنورو ل4 هرزوا تیفصت یسیااھا

 بونج رلنتورو یی لاعث هجاشاب رل لول «بولوا
 دراسورموق نانید نور .راردنک اس هدنعسق قالغ

 .ردیسیلاها فل ه-سور كچوک «بولوا ینج رب
 ندرلن و .راردفورعم ید هلک ځد «سور یمریق»و
 ۱۰۰۰۰ و یدوب هدایز ندنولم مرا هقشب
 نالوا بوستم هدتتسرح والسا .ردراو نالا ردق

 «بولوا هاشم هنیراررب قوچ زا رلتتورو رلیلهل
 «ربخخ: ندفراعم هرزوا ترثک | ی رلز:ص یغاشا هله

 دل رکو رلن وي درک .ردرلمدآ التمم هنرثعو لبا

 «بولوا روهشم هلیکلسب هلن راشابو تسوا رلیدوپب
 هندعاوق تح ظفح یخد یرلذیاشایو یرلنکسم

 هدننهذم سقودوترواو «ندنفب دلوا فلا نوتبس

 یسهلج «ندنراکدریک هلزبهر یرلمایا رثک | رلنالوا
 مو# تنا_یعا اف اذه عم ۰ ردرلمدآ زسلاقو فص

 رل دوم هله « بولوا هدّما اف وح هب هد لند هئس یس ها

 راو ربش شک او هدکغا شک: هدایز تا
 .رلردهدنل | هنراراصحا دب ین هءفارصو هرات روما

 هدافتسالا ندنسالتا نالرا هر دعو ندنتل اهح كن اها

 رل هجا شود هنع مط زا | اش را ی رلیضارا

 یرلکاتفح كنناکداز یه یضارا ثک | -ردقوج یخد |

 هغنارفال | «قرهلوا لقرف ندیلاها راس ران و «بولوا ۱

 قبندمو فرامعم هدننب یلاهاو «رارروس رم رب
 یلهلم تاسداو یرانارنل كریاها «ناریشذلاح ةرقف
 ندرلننور ندتهح و «ندنفب دلوا لنکمو دعا اهد

 - روا رلنتورو كيلوتق رلیلهل .راردیرلا اهد زار

 .راردسفودوت
 فنایعلافیکیراهطخ راس كناتسرامو ایرتسوآ

 صوصخ هنندنک «بولوا یسهرادا تراتخم یخد

 كل هيام نرومآمو ینانومبم سلجم یی ی(تید)
 سلحم .ردراویسهراداسلجمرب ردیا تراظن هن اظو

 سلحم یوم كن هاو . ردنکصنداسعا۱ ۰ ۰ یاو عبم

 نکس .ریاب ردنوکثوعیم ۳۸ ندای اف یخ د هنناومیم

 ۷٤ تکلمع «بولوا یرهش ( غربا ) یسهرادا



leل  

 ۲۲۳ ٤ یسهبصاو رهش ۵9 كبنارعلاغ .رربقنم هیاضق

 هدابز قدکس زو .ردراو یسهرق ۰۲۷۱و یرازاب

 .هبصقو رمش كوس لا هرکص ندفرل نالوا یسلاها

 ؛ایموتوق «لوسونرات«فوترات «یدورب«هبووقارق یرل

 .ردلسیمزرب «جوهورد «رویءاس «فووالسیاتسا

 یکیا نایلوا یتبسانمو كارتشا رب چھ هلبرب رب ایه اف
 كناتسوا ےک یلامش برع «بولوا بک سم ندتکلع

 .ردیس هچراپرب تا هیسور كچوکی م ییونج قرشو
 ندنرادنر هیسور كح ک هلتاعف د مش یصکیا و

 ه.سور كوك هن ندرلاوو هنرللارق ناتسهل

 ندنفرط لارق ناتسراجم قلءرآ رب «درهک فر
 هدنس هم اقم كنغالارق ناتسها .یدشغلوا طو یخو
 هدنرات ۱۸۸ بوشود 4:سهصح كناررتسوآ

 شعوق هشلاح تروهچ ر فرطسو لفتسم هل وا

 قالا هبا يج اغ یخد یل فود ه ووئارف نالوا

 را هتک ام و- فزوژ یعکیا روطاریعا .ردشفلوا

 < سيس ات یخدشونفلاراد غربل «بوررو ص وصخ ماظن
 .ردشعا تمدخ هتسقرو ندع كتکاعو

 ندئسارک هیسور E ا

 شش و ط هدنم رات ۱۱۳۳ «بولوا

 شاب كجموویسک لآ رودف روطاریعا هد ۱۱۸۰و

 ین رلناونع قلل کداز یروطارعا ویو ؛شاوا لکو

 تم وک همان هی ید شاخ ییوشت هکخا ول

 + م

 كور هدننامز كوب «بولوا رهظم هنتبم كبهفوص

 « بودیا مص هل رلماهلو ؛ شعار رادتفاو ذوف رب

 ا دسر یخد هنازواح كن رلناخ معرف

 كنموکح تراو هدکلر هلتعوکح هان هد ٩

 ۱۷۱ ۳۲و ؛

 تی و

 شفلواینآ «قرهنلوا مارا هک ا دص هنلتق

 .ردشعا تافو هدینرتس۰ ر تكیهوتسوم هد

 .ردشلک لاخر قوح ر هدهسور ندناسن

 6هاذافع,) يليلاف وتلیلاف ۳ ۳
a10 Galileiندب مظاما (  

 ۱ 7 ۶ .ردن دن را دح و« كب هد دج تله « بولوا

 ریقف ندناکداز «بوفوط هدنرهش )هز ) هدنخرات

 بط نف ندنفرط یردن .یدیا بوسنم هب هل ام 3

 ۳9 هب همای ر مولع هدهسرآ شفلوا قوس هلرصح

 ِد ؟ک دم مولع « هلکرآ ی ط نف «قرهلوا میا هنس هبط لىم

 هک شانرل,ا هدهحرد وا «قرهلسوق هب كەر

Wor 

 E Ce ا ۳ ار .یدنا

 راچود هنادیدم و تاضیرما «بویعا قفاوت هل بصمت
 «هلبا افتسا ندکم هدنرات ۱۰۹ ۲ «ندنب دلوا

 | رهظم هلوبف نسح «بودیک هنیرهث ( هووداپ )
  تایشدک .یدشلوا رلعم هدنونفلاراد كنارواو

 |یرکب .رشعا هدرپث و ینرثک ا هان هبنف

 8 هنا-2وط «هرکص ندکد تا كلاعم هداروا هنس

 «بودیکه ب هسن ارولف هلشوعد تب همزوق یعکیا یارق

 | ندقدلوا لان هنیرلءامناو تافتلا قوج لب كل راشم
 هنغب دلواتب ان كسعت اقفوت هنیهذم كکروق «هرکص

  ,هلکا رشا باتشکر ب ناد مک ر كزرا هی رکو

 هرکفو «قرهنلوا باج ندنف رطیتوسی کا امور

 هنسی دنک هداساک امر ا هنکبدک زاو ندقعاما

 موکح هلسبح ًادیوم اذه عمو ؛شلریدشیا نی
 ۰ ؛شع وف هادنز «هدلاح یغنیدلوا هدنشاب ۷۰ «بواوا

 | «بولب داشاب هدنتش تیظوفحم زکلاب هدتیاور رو

 ۷ .یدا شل دا یا ۶-4ء«امزاب یش ر دمر ايف

 ..ترد « بولوا یراط ام هتنرازوک نکلا هدنشاب

 ود ا توو ا ۱۱۳ مرکص هنس

 ٠ نیم هنفیدغاشا هنکیدنود كضرا "رک هداسیاک
 ون 00۲ si 000۲6روتودوا اذه مم» هجن و نکر دبا

 | رپ هدهیعیبط تمکح تل لاف .ردروهشم یکیدید
 هلن وناق تاق صوص ا يلع «بواوا یتایفشک قوح

 ٠ هلیمان یدنکو كتهرارلا نازيم عون رب «كماقر

 . .هاعساو نیرودو .ردیدجوم كنيرود رب فورعم

 . تثیه «بودبا فشک یبراکیب كنیرتشم هلیس
 هناینشک قوچ رب اهد ناچآ ریغیج یکی رب هبهدیدج
 یهو نال ییضب كنراآ .ردشاوا قفوم

 ۱۰ ا ال ناتاشا
 ۱ 1 .ردخغاوا

|iدوخا ۱ هل.  Eاربع بتک ( 068160 ) . 
 یا هنسل امش مست 5 كايط لف هده
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 ۰ ردعسا نایرو هننه> هب ربط

l>» [ (Galien, Galenus) ۳ 
Ne 0 ت 
 هنسهدام « سونى صراحەت٠ [
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 ا «بولوا ندنااحر بو تب كلا

 هلئوقو ريثأ” كنبرلهبطخو قطنو هنر وَ
 هدنرهش (روهاق) هدنخرات ۱۸۳۸ .ردرومشم

 .یدبا بوسام هیهلاع رب رنک هلتراجت «بوغوط
 بودبا قلاکو یوعد هدسراپ هرکی ندلیصحت لاکا

 تحاصف ر هداءلا قوف ییاوعد یاس چاق رب

 .یدیشعارق ترهشر كور «كرهدیا هعفادم هتتالطو

 ةو قد فر یس هقرف نا اخم هد رات ۱ ۸:۹

 هداروا « قرهدلوا صن هنغلاصفا ىل نایظنت

 راظنا هلبسهدافلا قوف ریت او تناتم تانب راقطف ید
 هدندرد ك.لولبا یسهنس ۱۸۷۰۰یدش۶ا باج قد

 یبنچوا تو ا
 یتراظن هلخا»«قرهنلواباضتن اهن اضعاهتقوم تموکح |
 نانلوا لکت هد ( روت ) «هرکض ندکدتبا هدههرد |

 تح هدن۸ كلوا رشت «نوجما م

 «بوقیچ هلثولاب ندنرهش 5 نانلو هدرصام

 ظنت ی هعفادم * زر

 یت قورع كالاها هلتلاعفر هداعلا قراخ هداروا |

grیتحار و باوخ "یداقم یآ تردو « كرهدا  

 هنرادتقا دب ین رلتراظن هيلامو هسرحو هلخاد «هلکرت |

 یرکسء لاکو لتیلکو هنیدقف ضارقتس | رب ؛قرهلآ

 ردق هبهحرد كوصو ؛ شلوا قفوم هنفوسو عج ۱
 ساجر .یدشعا مازتلا شرق «ءفادمو تمواقم

 قاروطارب-ءا « هدک دلرو رارق هانا كنرمومع ا

 هدنرک» یشلتوع یثتسم ندیاخاا و كنراوادفرط |

 لیکوت ندنساقفر نانلو هدسزاب « هدهسیا شفل و ۱

 یعوص كس اع وب 1( نهم لوژ ) وسوم نانلوا

 ءدنلا اتباع : هلال هل یرگک و
 هدساحم قدیا عاقجا دكرهدیا كر” یرلتراظن نانلوب ۱

 با ا ثوم ندشفرط لابا زوةط تنهساارف

 قاط رب هدن۱۸ كنبدرام یسهنس ۱ .یدعغلوا

 تناناپ-ا «هلکرت یبسنارف « مدیا روهظ شروش
 همتو روک نمو ؛شماکچ هئس هبصق (نانتساس تفس )۲
 .یدنا شالا تدوع «4هسنارف ه رکص ندقذلصا

 قزل وا انویعم سات ۷۹

 یر از تام اظنو تاحالصا قوح ك هتموکح

 هننازابتماو ذوفن تهبنایهر تثیهو ؛ شلوا قفوم

 اعا هتغااضعا ن

 اف ها سا لوک ری

 ۱ «هدق دلوا ریس نویلو ان

 "اس رقت «قرهقآ یرغوط ۱

 3 تم

 هنس کیا ۰ یدشءا داربا رلقطن یلتدش كب یثراق
 هعفد چاق ۶ ۰ .ردعقلو هدنتسایز داروک ذم سلحم

e Aشا در ینایکشت وتناق نانلوا فیاکت  
 وا روبحم هلو هدنرخاوا یسهنس ۱۸۸۱ ۰ نکیآ

 يس هنس ۲ « هد هسنآ شلدا ليڪو شا ۳۳

 ندفیلکترب یی دمهردتبا لوبق هبال و بعم سلجم هدنلثاوا
 تكنلوا نوناک هروک ذم ةنشؤ ؛ شعا ۳ یالوط

 ارأتم ندەراب ر یضیدلوا شل آ ءاضق و ی۱

 اسم كتموکح یسهزانج .ردشعا تافو هدنشاب 6
 .ردشلر دلاق هلال و مسر ر .هداعلا قوفو هلفر

 .ردشفلوا رشن و عج هرزوا دلح كوس نوا یرلفطن

“° 

Gambieهد ام رفا )  

 وا زف ) هک ۰ 8 2 م

 هما للاعش ضرع ۱۰۲۲ اسرقن هدنسهیمالسا

 افترا هرم هام ترد جوا هدسغرلوط ۸
 نانلو روتسم هلراق هدرا وم شب یرلهنو نالوا
 هب ف و هب رع لار ادا « هلن اعس ندغاط رب

 ندنابرح كل هرتم وایک ۰

 طح رح «هدلاح ینیدلوا مسقنم هلوق جاقرب «هرکص

 نام یسالعا مق كنسارم ۰ رولکود هب یسالطآ

 یرب ندهتوا رزبلکنا هدنلفسا مس «بولوا لو

 ار یغاشآ كر «هلکعا ذاختا رلهاک: راجت قاطر
 لکشن یرع#* زباکذا رب نوزواو راط دم هجم

 میت هن هسلارف اسا هسا راز A کا .رو دیا

 لکشتم قدنمکرت كنیرلم-ا رهن و هه لاغنسو
 زسنارف نانلوا هیعس ( هیبماذنس) هلک مسا رپ

 هدرلب راقون كره هیبءاف .ردلخاد هنیدود>ح یرع#

 ییدتنا طالتخا هلیغامریا لاغتس هلیسهطداو یوف ر

 هدنرزوا یسارحم كرل وب كرازبلکنا = .ردنونظم

 دنا یغاریب زیاکنا هلرلهاکت راجت یرلکه تا سی ات
 ندهرتعوایکم بس « ه یهیعتس حاسم كرارب نانلوت

 داران و هک < ردزاو یسلاها ۱ ۱٩ ۰«بولوا ترادع

 راه اکء راجمو . روی و یایوروآ ۵۹ زکلاب هدهدنجا

 ( تسروناب) نانلو هدنیصنم كرم یبیانیمها كلا
 رع یا رفآ موم هداروا « بولوا یسهبصق

 رب نانلو هدنما تحت كنسالاو ییایژتسم زیاکنا

 هل. و اعم ی س اع رو تماقا یرومام زاکنا



 ما ع
 » یادش ۰ 2 ِ ینالوصح ۰ ردنا تکاع *ءرادا

 «بولوا ترابع ندءهراسو ینبتف ناقآ دیوپچ
 -ارخا یلیخ ندیردو یعوم لاب هلبا قیتسف روک ذم
 شعب یک هعابو زب نوجرلب دنک یلاها .رولوا یناج
 .ردراو یرلت راه« هدهدةلبم وءقو «راراپاب تاجوسزم

 .ردکاهم نوجا رلیلایوررآ هلهو ریغآ ك یساوه

(Iles Gambier ( j ۱ر  
 ناهو هدنمسق استیل و دریک طرح

 كج وک قاط 17 بات ا هدنتل | یدح رادم

 همسرم ۳۹
 بت

 . راردف و رعم ین د هلیسیاصا .(هوراغن ام)«بول وارآ هطآ

 هان ماهر وند. نفل ۷۳۷
 كجو یثب «بولوا عقاو ہد رع لوط ۳۷٠و

 «قرهلوا ترابع ندرل هطآ قوچ ر كچوک یروصقو
 .هبسةحاسم .ردطاحم هلرلقلابق ند هاج *یضارا
 ۹۰. زکلاب « بواوا هرتمولیک مبم 1 یر

 یزوح ناتسدنهو یجاغآ كّکا ۰ ردراو یدل اها

 اھا .ردراو یراام صو یرابعثا ضمب یک یجاقآ
 .اف | سنج ییارو ذم هرحاشاب یرلتشدعم رادم كنبل

 ندنلوخ د كرلیااپوروآ .ردنرابع ندقیلاب هلبرلهویم كج
 ندنقح كرل و رلبلاپ وروا «بول واقوج كم ی رل هراف لوا

 زلب هک كر .ردرلع۶ا لاخدا ی یدک نوجا تاک

 اسو رک یراکهتا لاخدا كربلا وروآ هک و
 هنلاح یشحو من بولاغوچ هدایز هیلها تاناویح

 «یلکذ ر رسا لئام هیسرق لاها ودر شمک ۰

 نیکرچ یچاص قیشیاب هشابو زود «یلنورپ قیصاب
 (یرٌوام) كنەدنالز یکی هجادلو ایس « بولوا رلمدآ
 یهدرراوحوا راسو یبهات هجاداعو قالخاو هلبرل

 . ردراو یرل:ماشمو تیسانم هل.سیلاها را هاعآ

 «بولوا فول هلکع ینا. ناسنا یبیلاها هدنرافشک
 رلهطآ و ود اشک قاو ندههورکم تداوو ه دم

 ندنفرط ( نو-سلبو ) نادویق هدنخرا ۷
 فن هببماف)لاریمآ ندنن وب رحم هرتلک:ا ,قرهلوا فشک ۰

 ردرلشغلوا ېس هلا

 اعسو هدنغاعس ریص كنتالو نع ۰

 1 E ۳29 ات ۱ دماغ

 «هلبرلاضق هدفنق ًابرغ «رهش ی "ابونج «بولوا
 ريف *یضارا ید فرش «هلبا هزاخ ةطخ الات
 هلام كنلابج *لسلس ارس .ردطاحم هللا هطوبضم

ros 
: ۳ .۸ 2 7 4 

 3 1 8 ن ۱ ۳

 عفت لیخ ییضارا «بولوا عقاو هدنس هیقرش
 «بولواقوح یس هب راج هایم و لدم یساوھ ءهلةلوا

 رس یالوص .رافآ یرغوط هلوج یراربا

 لیصفت «بولوا هیاشم هرلنکه دنرلف رط راس انس همطق

 .یدمهنلوا سرتسد هدهنلاوحا

 هردنالف قرش هدهقیلب ( 6۵00) ۱ 8
 «بولوا رهش ر یزکم كنتلایا

 وق-او هدنسدسغ لاعش هرتمولیک 4٩ كاسکور

 لع كربن چاق رب رکیدو كنیرہ سیل هل یفامرا
 « بولوا رهت ر لزوکو كوس .ردعقاو هدنعاقحا

 «یتونفلا راد یتاماکعسا «یسلاها ۷۰

 كور «یسایمداق | هسیف عیانص < یسیدادعا نام

 كيو كوي «یسهیلک تایمج «یسهزوم «یسهناخت
 ددءتم « یر هاب عساو هدنفارطا ءیذوح ر و درک

 هیموم ةا كوو لزوک كب هلیساسیاک منصم
 یراهقراف هراسو «مصاب «گالساهزب .یسهصوصخو

 «بواوا رهش 7 ا ك .ردراو یتراج كالدداو

 لیخرو «شلوا نادیم «هیخشرات تاموقو قوج ر
 رابنا ناقآ ندنحا .ردشل و یار طقسم كريهاشم

 ۳۰۰ هدنرهزا .بودنا میسقت ه هطا ۳٩۸ یرهش

 تکا عرب هدیبیغ نادوس ( 62000 ) ا
 ۱ ندیلاعت ضرع ۷ «بولوا

 كتكلع وب یغامرا رعت . رولوا دتع ردق هب قرش

 نایرج یرضوط «قرش بونج ند رغ لاعث هدنجما
 كنو دناف «ردیا مطق هفاسم كل ءرتمولرک لس «كر هديا

 تانک . ریشل رب هلل رېن ( یراوق ) هد ساب وح مق

 ۔اھاو هرتم ولک عب ص و را اپ یر هرس هحاسم
ِ 

 ۰ ردئنرابص ندسوف ۰ برق یسل

 ءیساوه .ردیرهش ودناف نالوا یانمه یزک

 یرروماب « هدهسلا قاعص یهعساضتتم یم

 «بولوا روتسم هلتاتابنو راعثایسضارا «هلذلوا قوح

 ید میانص نالوا مزال هب هباح تاحابتحا «بولوا

 .هفاک «بولوا یحمز یسلاها .ردرثتنمو یرلبا یخ

 . بولوا کاخ موق .راردندتم هلمالسا ند یس



۶ 

 الون نالوا شاک ندنرلتهج قرش لامش كناشرفآ
 یساقفاف قرعو هدنکنر رعسا وموق را ( حالف ایو)
 كرهلک هباروا هدرلتقو نيم رلن وب ,بولوا هدنسایس
 لوبق یالسا ند هراشز نالوا هلص! «یلاها

 9 .زدرل ثا اک رلالود كحوسو هر دتیا

 «یدیاود (وتوقوس ) یر ندنراکو كلا گرلتود "
 لوا ندنتافو هدقلا اذ ناقع ندنرلکاح كنو هک "

 ودناغ تقو وا . یدشفار ههالا دبع یردار هدیب

 بص «بولوا كور هدنتدسن ىلثم جاق ۳۹ كنك دمش

 هبونو امورو یهدنتهح بونحو همروغ یکه دنتهج
 ( نینت) و ( یوهاد ) یدودح ابونحو «لحاد یخد ۰
 لصتم هکآاع نانلو هدنلحاوس یزف روک هنیک یک

 ك (تراب) حابس ندبا فیرعتو ریس یرلاروا .یدیا
 كياادص روکذم نالوا «دکمروس تموکج هدننامژ

 لوصا «بولوا لوغشء هلا یوقنو مع لیلخ ییوروت

 دلرلنکلع روکذ م « ندفیداوا فقاو تل هتسایس

 ؛یک یرلفدلوا شقشوک كب یتیمبات طباور یرلسیر
 ؛شلوا راذکهزج هنک ام وتوفوس یغد ییدنک

 شعوط لوب كعود هنلاح یا اعردټ هلهجو ويو

 . یدیا

 كتکع ناناوا نام اغا یرهش ودناف س
 هذغام ربا ره و هدن-.هطخ ( یک ) « بولوا یرزکص

 . وا كياچ رب نایکود هنبرهن ( وتوقوس نیباوغ ) میان
 هلراحا و و راج قارطا . ردرهش رب عقاو هدنرز

 .راو یسهرظنمر لزوک «بولوا طاع هل را هر روتاسە

 کهدنفارطا ۰ ردقوچ ك یرلجافآ سوم . رد
 .رولوا لصاح نافوص لزوک هلتبافو یل تلک هدرا هاب

 فورعم هلیع"ا هئز هلا زب سنج رب لوبقم كم هدنجا
 .رونلوا لامعا راز عونرب ها كب ص وصخ هرم داق

Gandi ۰وس كنطءو اد  

 هایش 2 ۱ تا
 بات هنغامرا رهاو هدنسی ون برع هرتم ولک ۲

 ییاو هلروس هدنرزوا یربن ( هروقاب نیبلوغ )
 هدن رق «بولوا یی هبصقو  ردهبصتر طاع هلفدنخ

 سو راح#ا ینارطا .رونروک یر هارخ كنسکمسا

 .ردطاح هل هل رات قومایو هلنامور
 هسنلاو كيا-داسا ا 2 ۰

 1۰ A ( هیسالب ۱ ۱ ایدیاغ

"roo ن) ع 

 .ولک ۳ قوا قر هلوا هدنسدا رش بونح هرتمولیک

 اضف هدنرزوا یرهن ( سییرس) و هدههاسم كالهرتم
 «یروس یدااها O «بوا وا هبصق رب یزکص

 تدذم هدنفا رطا «یساسیلک منصم چاق رب «یسوبق 3

 یکیدلک | € . ردراو قرا فاشیاو یسهووا رب

 رکش یینیلک هدننامز راب یع .ردهحریغآ یساوه نوجا

 .یدرولوا لصاح یثماق
 هنغامرا گنکی که دناتس دنه ( 68۴ ) ها

1 _ ِ 

 هردم "ا یراکد رو كرل_لایوروا با

 هما | بر 348 a 6ھ ) ۸ هما[ كن ل: , دنه ( 6

 « تواک د 6 بول وا ندنس هذاک

 -احو دجوم كل هیضایر مولعو یی روفاو تمکح
 هصق « ین راق كو یلافق لف - رونلوا ز یسم

 هشبا رو «رب وصت هدننر وص شب ه هرافر و لقاح

 .وصخ و هدیر ره م «هدنشاب هس «هدن رلثر ثا

 هراردنا دادتسا نت هتک هات

 هنردا ( 6۵105 ) زونغ دوخا
 عبات هنفاححس یلوبیلک كنتالو ۱ وا غ

 قرهلوا هدنلحاس یزیکد هصصو هدنساضق هتف

 - ص هبحات هدنسلاعت قرش هرتمولک ٩۵ كندل و.بلک

 زک

 ج هاکسا تب هیصق رب دلا ك . ردن رابع لند هب رف

 كنابق ر عقاو هدنتهج برع هبصق لصا .بولوا

 ۳ هللا هبصق یسهیحان «بولوا هبصق كجوکرب ی

 ۰ رددوحوم مولا یراهارخ . یدبا هدنرزوا

Ganymede ( ) هدهناتوت ریطاتسا 

 ك ( سورت) ندنرارادمکح (اورت ) ۱ داغ

 ایوک « هلغلوا اتعب ہدلاج و نسح « بولوا یلغوا

 «بولب ر دلاق ندنف رط شوق هرق بوسنم هرتسوژ

 یسیقاس كن ههآ هنر, كن (هبه) و ؛ شغلوا لة هام
 - وا لیوم هام“ جر, ر, هدم بوک ۰ یدا شلوا

 . ردشل رو یعسا هنحر ولد قرن

 ۱ هاغ

 .٠ ردشعا تافو هد ۱۷۰ و «شغوط هدسراب

 رب « بولوا بهار هرکص ندلبصح یهقرش ةنسلا

 < هلکرت یرتساذم هدم «هدهساشاوا لخاد هرت-انم

 شا لهآتو «شلوا ناتسنورب بوک هبهرتلکاا
 یلسم هیقرش لا هدتنوئفلا راد دروفسقوا ۰ یدبا

Gagner ( ) رشتسم ریهاشم هسنارف 

 هدنخرات ۱۰۷ ۰ « بولوا ندنزف



 1 EN 2 SE مه N 2 2 ا 1 ۹ ۷ ۷ ۰ ۳ سس ,YF و ا" و ۹ ۰ یا

 | كنادفلا واو ی ( سو هيل هتلا یلص) ین ریس «بؤلوا

 ۰ ردشغعا هجر هب هډ الل ندهعااربم

 ( نرات ) تي هسنارف ( 6211126 ) | ۰« ۳
= 

 واك ۲۳ تن ( یاآ )لو هدنتلاا قاب
 ۸۱ ۲ ۶ «بولوا هبصق رب ی رک 5 هد رع هرم

 .ردراو یراهش ر اف شم و یتکم یلخاد «یسلاها

 لوات افلم كیادلاتا تا اه
Ale 

 هدنتلابا ) هروال ید هر 2 ۵ دز الارق

 قرهلوا هدنسراامش برع هرتمولدک ۷۰ كندلوانو

 ی «بول وا هبصق ر هد رگ لحاس

 « یساسداکر عیب «ینای مالغاصو عساو ء ینام اکا

 «یسلاها ۱ ۵

 كم .ردراو ی هقینع راآ قوح رو «یسهلق چاق رب

 لج كە رات عیاقو قوح ر ۵ هیصق رب مدق

 همرآ مبا هایاپ هداطسو نورقو ؛ شفل و ینایرج

 . ردشغ غلوا هرادا ددا ر هفود

 هبلود و فهرس 63216181۱ ۰ ل

 E نو ۱ یر و هدندلاب ۱ ساغ
 e « بولوا ةو "اضا هدنفرث

 .ردراو یسلاها

Gainsborough )) ۰ 1هرتاکنا( . 

 اا مارب بی دوی
 قرهلوا ه دنمساب ی لام” هزتءواک ۲ ۲ كتلابا زکس و

 ۸۰۰۰ بولوا هبصق ر هدنرزوا یر ( تر )

 . ردراو یسلاها

+ 

 زدن لهن وا رومعم كا كیلدا ۰

 E رک و ۱ یا ةباغ

 . یدیا یسهبراج
 ناخ تاغفالا نن بارت وا ا ۴

 اوا ندنسارعش ناتسدنه ( یناهقصا

 هنکاسیون میاقو تا رک هدنامز هاش کر «بول
 هنو كرعاش رب هدنعسا" رقعج .یدرشلوا زوم

 : ردندنرامشا *لج یعابر وش ییدل رس اباوج

 رفعج ارام درک وجه هک دنیوک

 رکشو دهش وچحه فیطلو نیریش
 رابغ دونام ببع هچن ۲ هکر کش دص

 رته هتنشک یرکید یار زوما

 كاد 1 | ندهبنامم ءا 2 روش یامدق

eدردی یر  

 نا همش ولی ادشا io لدنس هبصق

 9 هکلشرورد «هلاستا هبه دنیشقل تق رط هدمب

 نشون رام ۶ قوچ ر هدنقح اند كرت ,بوش

 یخ ر «هلتعع هزاح بناج هد نګ رات ٤٤٩و

 1 دیزباب ناطاس هدنندوع کم ندقدلوا رواج تقو

 ةعقو و ؛شفلوا نیست م هنر ندن لهدا رم كناخ

 شغلوا سبح هدنس هماق ر اصح کب هدسناخ دیزاب

 هدهمرکم کم «قرلروسب وفع ًارخۇم «هدهسیا
 قو ؛ شلوا لئان ههفظو «هرزوا كنا تماقا

 یترومُآم وب .یدیا شاروبب بمن یخد هنفایضاق
 ۳ هناا کلا م یکی دتیا مدقت نوجا لامعا

 نوسلوا یضاق هل شعإ مک فآ مدلیپ

 ها ]و ا لرو رغ یارصم
 : یدشعا عدقت ,بویلیوس یعارصم وش

 نوسلوا یضار هلفاق مهدیا تمدخ هللوش

 ۰ ردهناداتساو سیاس یرامشا

 ندنیطاطخ ریهاشم (نجرلادبع) یسیجنکیا
 هعطف وش . ردشع | تافو هدنگرات ٩۷٤ «بولوا

 ۱ : ردندنرامشا *هلج

 مب هرچا ناهح وب یرابغ یا

 ی ذوب همراعبشا هک

 مک لجحتسم بتاک لوا رکم

 نهروط هچنییروق مرعشو طخ

 ندنیطاطخ ریه اثم (-مم -اق دیس ) 1

 میدم دا « بولوا ۱ یرابغ
 رازا تفرش صالخا هلطخ نرابف هترزوا یسهناد

 9 1 یرلطخ ىلج ك هاح دها را من یدیا

 ردکاد و

 ۷ یرابغ

 ۰ وا یار

 ا قشب هک نرم
 : ددرکبم التيم دردو تنجح اب

 تفای هروکن ۲ ره قشع راد رد

 ددرکسیم الب درک تقص راک رب

 1 ماش رب رگید ليما یتاتسدرا *یرابخ

 13 ۰ رد را د

(Ghadamès ( Ê۲ برا سلبارط `  
 2 رغ لبج هكنتالو | ل

En e! I هلةللاش اداب 1 



 شو ریه رز ا ٩

 ار هددق رش اا < ا ا لا 3

 .ارطو هلنادوسو یساما ۷۰۰۰ .بولو| هب و

 ندف رط ره .ردراو یتراجم افا ك هلن ی ی

  هدار هرتمواک یت رب یو و یا طاع لا لو

 « بولوا متاو هدنرزوا هلحاو رب تلاه هدنر

 .ردراویرهاب هزبسو هویمو یرلةلامرخ هدنفارط

 قج هلآ یانیدیا «بولوا روتسم هلرک یراقاقوس
 . ردنبرسو هتک ارق «هلفلوا كريس یخد یزاهچاب
 هنکیارب یناقوف قرهلوا قیچآ هدنتسوا كل رافاقوسوم
 صوصخم هرلنبداق هعلشاب « هلغفلوب راتاقوس مقاط
 هراوا ندرلهچارت ندرناقوس یضکیا و نالوا

 هدئرارح هحرد ۳۰ هدنسهروا كنهبصق . ربا رک

 دوس هلاق ند يدق ةنمزا ,بودبا نام وص رب لو"
 هبههصق هلیس هطحاو یرالو وصو ؛رالوط هضوحرب

 هدنساوراو قح كرل هاب یس هلضف «هرکص زدق دلغاط ۱

 مدقلا نم كسمادذ هدنسهتروا كلوچ .ریاداللوق
 یخد یراو.۰ . ردوص و ندا همادا نترروم*

 یرادو یادش , هب رآ رادقم ر هدنراراح .ردراو

 كال هرتم ونک 7 یحاویغی دنل ب هبصق .رولوالصاح

 و «بودیا هطاحا روس ر نالوا یسهراد طح |
 «هدهسا لکد هدااح كح هل هدیآ هظفاح ی هبصق روس

 داراک زور یزل.اب یخد هدتبارخ لاح ینید-نلو

 ههظفاح ندنراموف كرم كلوچ ییداووروس

 بک ندیعو در یبیااها ۰ روارو
 .زلمو هان لکتم ندراق ال دازآ

 نادوس یسهلج ناه درلیاسماد۶ . ردفوح هدیر

 هیوتکبعو هتنارطا یلوکداچ .بولوا هلوغشم هلتتراجت

 رر و ینرع یه « ندنراک اک بودیک هلرلتاوراک
 ا و هدهرصقو لردانشآ هذن رلت ابل نادوسو

 یرادا 228۱1 ضع ها نده دابع جرړاوخ ۰ بولوا

 ندندودح باع سلبار ظ سماد . ردراو ید

 نالوا مش هدلو-ح ییعزط هشوتح دارازج

 و بل هل هلوا یمح صو ز کس ەدكرلةراوت

 ندنور بابرا یثک ۱ كنسیل هاو «ردراو یرازاپ
 هل هلکسا بلع سلب ارط «بولو ۱ رهام كى هدنراو

 راناوراک رو ظا وتکینو نادوس 1
 هدالب راس و رص» «ریازج «سنونو ؛ رلربدلشیا
 لصاا . راردبا ترا یارجا .بودیک ید

 یر رک هععلشاب كنترااجحت نادوس تاف هلا سمادف
 .ردن دن ر هطق م كا كلاش یاشرفآ «بولوا

 ریکو تقو هن «بولوا یا هز سمادف
 ۔ امش یاقرفآ .رداکد مولعم ینیدنلوا انب ندنفرط

 سمادف هدنرلیک--ا كلا كل رلخرات ندیا ثحم ندیل

 «بودیا طض ینهبصت و رلدلامور .رددوجوم یان
 ران وب . رتردنا دا هلیعسا ( سومادیک ) هدنراخرات

 ` ی> «"یدرلشعا نا نب رو رامعا یخ ین .صق «

 ۰ تفت زا “لج كرل .لامور و ضوعح روک ذم

 ِ <«ثګ ندنس راجت تس ها EES ید مالسا

 . رارودیا رکذ ینغیدلوا ندنلز
Grabow ( ۱ ۶ ) ها ص وب ل هنس ورب 

 هدنغ س ( نیتقسا) ۳۷۲ ۲م لاا و2 سس

 ك (ردوا) و هدنساق رش لار هرتمولړک ۲ كنتتساو

 یسلاها ۰

 - ردراو یا هب رخ تا اشناو هب رک و

 «بولوا هبصق ر هدنرانک لوص

 هد فود كور ن راو شا عروج 4

 قرهلوا هدش وح هرتمولنک ٤ 3 هدنتلابا غنراوسا

 ءبولوا هبصق زب هلم اوب یخد هدنرزوا یرهم ( هدلا )

 .ردراو یسلاها ۰

Gratien, Gratianus E 

 اب برع 0 اب ا
 ۔هبصق ( مویمریس ) هدنس دالبم جرات ۳۰۹ «بولوا

 سونابتنلاو یجحشرب یرد هد۳ ۱۷و ؛شگوط هدنس

 هتموکح رارب هلسونابتنلاو یکی یردار ندنفرط

 .ردشلوا روطارعا الفتسم ۳۵. «قرهنلوا تب رشت

 *؟شقلا .تمواقم هنراموعه گرلتوغ هرات

 «هل_ةلاق لحم یغلروطاربعا هنطنطسق هد ۳۷۹ و

 دادعقا و بصن هباروا یسویسودوتت ندنرارادرس

 درالامور «بولوا ناتسرخ قند «یدعلا

 هنتموصخ كنسهمن «هلفلوا یموصخ هنعدق ند

 قالعا هدهناتر میسقام هدنشن را ۳ تو
 -رف نوبل ۶ قر هناوا فدقوو دخجا هدا تم وکح

 .ردشغل وا لتف ه دن



 رم

 ود ناتسراحمو ایرتسوآ ) 6۳۵۱2 (

 مو كن هطخ ( ريتا ) مات هتل ۱ ما و

 بونج هرتمولیک ۱۸۰ كهنایو بولوا رمشر یزک
 ۱۱۸ ۰ ۰ و مقاوهدنرزوا یر (دوم)و ه دنسب غ

 «یسهملق «بواوا رهش ر لزوک .ردعماج ییاها

 «یسهنافتتک یواح یدلج ۱۰۰ ۰۰۰ ,ینوننلا راد
 تاسسَوم راسو یس هناخ دص ر «یسهزوم یبیبط جرات

 .هعمنصم ینا راسو یدیاعم قوچرب هلی هریخو هیلع
 هخوج «قبط هللا تاجو سم قومای و كا ءىس
 . ردراو یی رام ادا كيو یر هش ر اف هراسو

 هواص هدهنس و ا 7 ۰ س
 و 7 ۷ 1 هعمل دار

 ۱ ۷۰۰ «بولوا هیصقرب هدنسیشراق كل هقسی داف

 .ردراو یسااها

 تیا:سراحم و اب رتسوآ هة داع ا س

 هدنن رص هرتن تم ولرک 4 ۰ ثتهفزوو هدنتلایا هنووالقسا

 > بولوا عقاو هدنراسل لحاس تفت هواص ء قرهلوا

 .ردراو یسلاها ۵ ۰۰

NSادن | هدادنارسا ( ۶2  

 هدنتلابا سیداق ا a امل ازا رع
 یرکص اضق هدنړلامش قرش هرتمولیک ٩ كسیداقو

 یرهشراف هخوجو یسلاها ۸۰۰۰ «بولوا هیصقر

 هردراو
a 13یرحم» تنهسنارف  

 ندرحم لعاسو هدنتلایا « بلا

 وا هبصق ر یز کس اضق هدهفاسم فال هرتمولدک ۱ ۰

 وس راط ,یتکم یلخاد یبیااها ۱۳ ۰۸۷ بول

 «نواص,یغای نوتیزو یرلهاکج رفت لزوک «یرلقاق
 .ردراو ییاحارخا هّراسو تابرطع

 .الطا ط.ح رع لا ۵ ۰ ۰
 هنتلود ا عتاو 7 هز وسیع

 (هراسر) «بولوا یر ندنریازح ( روسا ) نالوا مبات
 رش لاعش هرتمولیک 4 ۵ كسهربزج

 ندر ع لامش :بولوا یکچوک كا كن هر وک ذم ریازح

 ۸ یا هدنر شینکكاو ۱۳ یو «قرش بو.ذج
 قیطل كاو قبنم كا كن هروک ذم رازح .ردهرتمولرک

 یرلن امروا هرودیا تاالد هنتماطل ید یگ” ا «بولوا

 كحوک ۳ «بولوا یدک ۲ “e یدلاها .ردزآ

 كن هبصق چوا و .راردنک اس هدهبرق ییآ هللا هبصق

 هرونلو هدنسدق

۳۳۵۸ 

 ۳۹ ۳ (زورق هتناس ) نالوا یسهعاشاپ

 ۔ اها .ردعقاو هدسرض لوط ۲۰۳۲۱۳ ٤ ها یلامش

  رلیش ضمب یک قایشو زب «بولوا ناقشیلاج یدل
 .راردنا لاما یخد

iA Tdامور یا  

 . « بولوا ندنساسژر ریهاشم

 ۱۲۹ دالبلا لبق . ردن دارت كج وک كسورب

  .واس ندنفرط وقاتس هلندصء دیمش ندامور هدنخمر
 هدنخرات ۱۲۳ « بولوا EE هنسهرادا هند

 ریبعت (نرسرت) ندنفرط لاها هدنندوع هنامور

 ۱ شا یخد هنس یسراو باخعنا هتسایر یراکد تا

 رب هعارز هدننامز یتسایر كالهنس کیا و «قرهناوا

 ید ؛ شعا نی زت ینامور و «عضو تاماظن قاط

 رت رارع* قاط رب نوما ۲ هک را
 ۷۳ قوس هجانرق تاذلاب ید یهلفاقر ,بودیا

 ار 0 0 اا واتس هد ..یدبا
 ادم فرط رب یثراق هرلن و هدقدنلوا دیعس ناب

 ۱ هب برا هلا سو.« وا نانو سولسا و «بودیا

 «هلغملوب زسحالس فرط كنسودنكو ؛شعشيتوط

 ؟ شچ اق هنامروارب هدعبو هندبعم هناید «بولوا بولةم

 هدناورر و ؛شفل وا لتق هل صا كسويع وا هدارواو

 ینافو هردشمریدتا لتف هب هل وکر عفت یک

 وکلا عقاو هدنخ رات ۱۲۸ دالا لبق

 ەداچوةسا ( 0۳2۳01205 )
 a هک «ردلابج ا زا ۱ نابیمارحع

 «بودا قش ه قرش لام ند رغ بونج یهروک ذم
 ندنسهرب زج هبش ( ریتناق ) هدنلحاس یسالطا ط.ح رع

 هدنور (دزک ) هدنلحاس یلامش رحم «یقرهبالهاب

 كا « بولوا هرتهول.ک ۶۰۰ ییو ۰ رولوا یهتنم

 وب .ردهدنعافترا هرت ۱۳۹ یسهورز كسکو

 هنیکهدلاعش «بودیا میسقت 99 اواتخوقما هلسلم

 هدنععف یءهدیونجو «رر هلسکو یی ( دنالغیه )
 .ریلب ریو یان رب قتلا یني ( دنالوول )

Grammont ) ۱قرش كن هقعلب )  
 یر (ردند)و هدنتلابا هردنال» ان وما سع

 بوذح هرتهولک ۱ ك( درانهلوا ) قرهلوا هدنرزوا

 ٩۱۰ ۰۰۰ بولوا هبصقر مکصسم مقاو هدنساق رش

 N هراسو نوتوت «یلاخ ,هلتناد ءزو یسیلاها

 Ea .ردراو



 هد دوانرا ( 5

 تتلو 0 تو سونا

 .هرآ یرااشت هب رسک هلا هنولوف هدزغاوس هجرو ¥

 (هواروم ) الامش «بولوا دتع هونج نالامش هدنس[

 ؛ ریئازوا ردق هنتسوا كنسهبصف هشروک هلم "

 كنسهبصق هعاوق «بولوا لخاد هنت الو هنا ابونجو
 ( سود ) هد راقو اهدو هلیغاط ( وفنیاپ ) هدنتسوا

 ۲۰۷ یسهورذ كسکو كا .روشارب هلیسهلساس
 .ردهدنعاقن را هرتم ۲

 يا 1
 .ردیل هبرفهرق «بولوا ندنسار مش 3

 هدنسامدا ایاذخ فشک هلا لمر و «رزک هدقلیضاف
 کوا تب وش .ردهداس یراعشا .یدرونلو ۱

 ندزان هقشع بابرا بودیا داود ییوباق ۱

 ندزامچآ ررتسوک رايا هشوک رب یودنک

 هک« ردربن رب هدناتسراجم ( 6۲2 ) | ۰۱ و
ERED 

 كټ هبصق نالوا یانمه «هرکص ندنایرح كال هرتمولک
 .رولکود هب هنوط هدنسشراق

 ٤6 ثیءدو هدناتسرام ( ۵

 یانمه REIS نا رع

 یمانمهمقاو هل ینیدلوا بصنم هب هنوط كار نالوا
 ۱۳۰۰۰ بولوا هبصق ر یزک كتلاا نالوا
 هرادا دن رط رلدهار < یساسالکر عنصم «یسلاها

 هام و یراهش راف هراس و هخوج .یتکم روئلوا

 نعل هدنسپ دالرء ران ۱.4۰ e یس هسا دعم

 ناخ نایلس ناطاس یتوناقو هدن_ر رعه جرات ۰

 ۱۶۰۸۳ «قرهناوا طض ندنفرط رللن اقع هدننامز

 .ردشغل و هدهناغع هررادا هنس ۱ ۳ كد هرات

 .یدشلوا بارخ ندنیفن و یعسق ر كب هيصق »۸

 ځراوت .بولوا فورعم یخد هلیعا ( نوفرتسوا )
 ثكنتلابا هتشب یتاابا .رونلوا داب هلعسا و هد اقع

 ۳۹ یکاو 4٩ یبو < ب زولوا ت هدنسب غ لامش
 هودشک ۰۰۰ ارت : یسلاها و هرتمولک

Granadaهلن و یاشصا  

 تای ا وغ و دانارع

 لای گن و هدنراوح كناکر نالوا
ee (۵یسلاها  

 ار ۳۳۹۹

 «ردراو یناجارخا هراسو رکش «رفاب «زعریق «دبوچو
 .ردشغل وا ى هدنګ رات ۳

 بونج كنا بلارتسوآ ( 6۲۵0۱ ) ۲
 یزافو ( ساب ) و ها قرش | تا رک

 ۱۳۲ 630۸713 «بولوا رب رب هدنلحاس

 .رولوا دت ردق هقرش لوط

 .وقنل فن ءرتلکذا ( Grantham ) | ارس

 ۳۰ كنلوقل و هدننلتنوق 6 رک
 یهتتم هنیرپن ( تنرت) قرهلوا هدب ونج هرتمولیک

° ۹ 

 شل و یتذنم ك ( نوتوم ) روهثمو یساامها

 یرهش اسم یثوقو یرآ ۰ ردراو یتکم ر نالوا

 ۰۰ بولوا هیصقر هدنرزوا كودح ر نالوا

 هردر وهشم

4é» ) 7 Bassin ( 

 یاشمآ « هضوح كو »
 دو عساو هكا مسق كن همت تالا هدرلامش

 ( هداون ) هیس رغ ےسق ینتعوکح كب (ءانوا) .بولوا

 .ردلءاش ین روهج

 . را ندرم یاذح هدایز ندهرتمولیک عبس
 «بولوا مرتم ۱۰۰۰۰ هرزوا یطعو دح یعافت

 دودسم هلل ابح (هداونا ربس) اب ضو e ًاقرش 2

 یسه راح هایمو ردقو یاب رح هفرط ر ج ه هلن وا

 تنابآ هروروئ هدلوح او «رول کود ۳

 یرال وکو رازهروش ی-دضارا .بولوا هاشم هنب رلل وچ

 لزوم كور » هدنسهشوک قرش لامس .ردبلزوط

 طع رع . ردراو لوک مساو هلم“ | « لوک

 دتع كدهنلحاس لدتعم طح رع ندنلحاس یمالطا

 ا مدت رب وب نل لوب ریمد وب نالوا
 عطف هفاسم كال هرتم ول يک ۰ هدن وب ‹«كرەدىا قش

 . ردنا

 | نسا ذیا رع

۶ 

 هح اتم

(Grand Rapids)ص „ 

 . همقگ كل ۶ .دیلاعش یاق
 هشتم کچ ( ناغیشیم ) ندنسهلاعت تام ۳3 ك

 هدنرزوا (رور دنارغ) هدنسهر زج هبش ناهیشیءو

 4۰ لدنبصنم نالوا هد لوک نا شوم ا وو

 ۱5۰ ٩۱۰ « بولوا هبصق ر هدیراقو هرتءولک

 ۱ دار دیارع

 دتع ردق ههبصق و ندهلک--ا ۰ ردراو یسلاها

 هبهعیش یدب نداروا یلعخ لوب ریمد نالوا
 .الش روکد م ۰ ردیزکص فیراحت رب كور «هلخاوا



 ی یر ره ی و بی ی
 AE, U اد ع ۱

 هتسارک بور وین رلهنیک ام قوح ر یوص ك هل

 هردقوح یر هناخ ریمد هلیرا هقریاف ص صو

j ( Grand a ۰ 
 هلم” وب ۰ 6 ره كو رور دنارع

 ۳ رم ترد هدیلامت یاقسآ

 كس هءطق لنوءدمود میان هب هرتاکذ | یر

1 

 ( نوروه ) هدنتلایا و راتنوا عقاو هدنسهطخ هدانق

 هونج هلن است هدنسهزا یرللوک ( و راتنوا ) هلا

 رب « كرەدبا نایرج یرضوط هبیبونج قرش هدعبو
 ک ( هیرا ) «رورلا دعب ندنجما تن هبصق چ

 «بولوا هدایز ندهرتمولټکک ۲۰۰ یسارحم .رولکود
 لزوک هدنیصنم بو دطاص هتناقم ریس فسا فصن

 و یراقو زآرب ندنبصنم ۰ رودبا لیکشت ناهلرب

 هرتمولدک ۳ ۰ قرولب رآ لود ج ر ینص ندر

 ؛روبل وا یهتنم هنل وکو راتنوا ء ه دلاح یغز دل وا هدنل وط

 لیکشت قبرط لافس ریس رب سوا لوک ییاو

 . رويدا
 هب زکم تاموکع كن همقج كلام ییعکیا بب

 هلن ندعم يا هه ام یکی ( هوو ) اش شب

 ۱ وسدم) و «راق | یرغوط هب قرش بوح عاقجالا كع)

 ندنایرح كال هرتولک ۷ ۰ بورک هنتر وهج )یر.

 رهن (یروسیم) هدنسهبصق ( قیوستورب ) هرکص
 .ردقوح ییوصو ددعتم یرلعب ات .رواکود ,نیطع

 مس ك مچ

 ندا لکت مالتسهرا كىك و د

 یلوک
 تیام كرهدبا ناارج یغوط هب رع «هلناعمن هدنرق

 میت رار, قانامروا و

 هدنسرل ۳ كلاع یسعچ وا س

 تس وک ناغیشیم

 ) هب را ) هدننس هعساو “هر زح هبش ناغیشیم

 هداروا ء بودیا کو نايل رب عساو هدد صنم

 «ردراو هلکسا ر كلشيا هلمسا ( نواه دنا مغ ) ,

 ردق هنس هبصق (؛دسار دناغ ) نداروا راروناو و

 هب یراقوم امد كن اقس هلالش"یهداروا «راقبح

 -  نالوا ددعتمو ندرهم .هد«ساا عنام هنمةمخ

 « ریلب بدنیا هتسارک لتیاک اروا ندنرلب ۰
 هن غ ریهاج كونج تلاع یسمدرد س +

 «رلغاط لاق » هدنتروهج ( ودارولوق ) ندنس

 هب یونج برع هدعبو هبع «هلنامت ندنلابج *هلساس
 رب كو یلیخ ندلوصو غاصو .ءقرەقا یرغوط

 | هفاسم فل ,رتءولک ۲ 12

 2 کو ندک دتا مطق
 أ ۰ رولدکود هنل وک نا شيم

N 

١ 

 با ذخا ینرلوص كربن جاق
 و ندکد تا عطف هفاسم هدایز

 ۱ اما i - رولنکود هنغامرا

 نانلوا داب هلیعسا (نوناق) و نالوا قوج یاثما
 . ردهدننروص قی دنص رب نردو كرد یکراوید قرط

ja ) Grande Riviere 0 ` 
 HET E 1 ارور دارغ

 ۰ «واتوا» ] ۰ ردعسا یراکدرو هنیرهن ( هوانوا)
 ۱ [هلروس تعحاص هتسهدام

Grand -Combe ( ) سارق 

 ;AD هدنتلابا (هدراف) بی

 . یزکص هیحات هدنسیقرش لامش هرتمولک ۱ كن

 1 روک كوسو یسااما ۱۱۰۰۰ تولوا هبصق ر

 .ردراو یندعم

 ` كوس » قمی ( 06۱۵۵0 16 )

 . یاشسآ هلعسا و . « لوک | قالدنار
 ۱ راو لوک چاق رب هدنس «هطق (نوشمود) ل مش

 لا ء بولوا لوس 7 رکاب كنغوج «هدهسا

 1  الوا عقاو ه دنس هطخ ( قیوسنورب ی ) یرلمم»

 . هنب هنج ما ,بولوا یغایآ رب اص هنئافس ریس هک« ردر
 هدنرانکو ؛ رولنکود ره چاق رب اص هک افس ریس

 هروبنلو قیلاب ییتیاکه دنجماو یرلن دعم دوکیتیمها

 ۲ .تعجارم هننراهدام « هدنا عور »] 9
 ۱ yo هدنارغ

Gran-Sasso ( ) الات . 
 3 .وقآ)و ەدنةللارق ی و ان اخلم

 1 نیننآ هدنسیفرش لام هرتموابک ۱۷ كن ( الس

 . غاط رب نالژا یسءورذ ك دیک كا كنلاح *هل ساس

 «بولوا

 |هبموق ررا رغ

 ۱ رام نام

 .ردراو یعانترا هرتم ۸ ۰

 (هغنام) تن نارنآ Granville ) الی ۳
 | هرتمولک ۲ك( شناروآ )رد 9

 .«گولواهلکساو هبصق رب یزکصهبحات هدنسب علامت

 ىل هرطاخ یخ دم قجنآ و مالغاص . یسلاها ۱۲ ۷

 ۱ *یتکم هیرح « یناماکعسا « متجر لزوک ء ینایل
 سارق یدیص هیدیرتسا «یراوود زوط «یسهناسرت

 .ردراو ینرام

 نت سام

 راکود هنیزیکد هرم «بولوا ییا
 RE هدنبرق كذسار ۶ .ردیعدقمسا كنباچ كاچ



 ۱ له ۳ و زار
 ندنرارادرس امور « یک ینیدنازق ی هبلغ ,كرهدب
 . یدش | بولغم یدادرهم هداروا ید ورا (
 di هرت-اکنا Gravesend) ( دن ۳ 3
 ۲۰ كن هرذنولو هدنتلایا (تنک )) وارع " 1

E1 

 «بواوا هلکساو هبصق ر هدنشیقرش بوج وو
 زکد «یسهناسرت «یتایل تلشیا «یسیلاها ۰

 هردراو ینراګ كوو یرلماج

 در و ) كت هسنارفا 95 ۰ 3

 ۱ رو و یلدا بو

 هبصت رب یزکم هیحان هدنسییونچ برغ هرتموایک
 شلوط ه4ءوق «یسلاها ۷ ۰۰۰ بواوا هلکسا و

 دیصو یمناتهتسخ :یرکص . ی ۶ ی

 .ردراو ی افس صوصخم هبیهام

Gravinaات ال« لب اما اتبا )  
 ی ۳ هدن ۳ هن وارغ

 د تو هرتمولک 0ه ك

 هدنروصقآهقود هلمتفو .ردراو یسلاها ۰

 .یدروللوا هرادا ۱

 « بولوا هبصق ر ه دنس رش

 (Graham’s Town) ( +, » اها 3

 .اب) هدنور رز | نووتسم رک 1

 قرش ه دندسب رع لامش هرتم ورک o ك ( تسروت

 ۱۰ ۰۰۰ «بولوا هبصتر یزکص كنسُیر یرااضق_

 .ردراو یسیلاها
 یراقو» فل هسنارف ( 23 ۰

 3 د لوزو) و e » 0 یارغ

 هرصف رب یزکسم اضق هدنسس رع لات هرتهولبک

 «ینامل كلشیا «یسااها ۷ ۰۰ بولوا هلکساو

 - هلشف .یسهملن یکسا ,ییربوکرب لزوک ءیلوب ریمد
 صوص هشلاما ی افس « ینهرکد ك كوس «یرا

  .ردراو یتکم ییخادو یراهاکتسد

 1 !ار) هدانالآ ( 7 و

 اب و 0

 ۳ ه دنساب رع بوذح هرتمولک ۰ تنیس ال

 یسلاها ۷۰۰۰ .ردعقاو هدنرزوا یر (ینالپ

  وسنمو ییامروا 5 لژوک.«نارس صوصخم هسنرپ

 .ردراو یر ه راف تاج

 . ردقوح |

Graifswaldهنس  

 ا ها صو )او فارغ

 یزکد قیطلاب قرهلوا هدنرزوا یر (قیر)و
 ك ( دنوزل رتسا ) و هدیرجما هرتمولک ۱5 ندنلحاس

 یزکصسم قاعس هوس بونح هرتمولک ۸

 وه هم هی اها ۱۱ ۰۸۰ بولوت از
 «یسهحناب تانابن «یسهناضتک ون «ینونفلا راد
 ثالثیا ك «یرلهاکتسد صوصخت هنلامما نت اغس

 تالوصحم یک ىغا تاوبح و ونریپسا و ین رایت
 ۰ ردراو یسهیواتص

 ك: هل امت NES ۳ ۱ م

 نایرو کام لک برع [ 2
 « برغع» ] . ردفدارتم هلرمسا برغم «بولوا سا
 [ هلروس تعجاص هنسهدام

 ساف ف ب تناصتا برغم ( برغلا )

 هر و مدقنم كنتلود شک اسو

 رح ها ادب ندنزافو هتبس «بولوا یر ثنالاا

 هن ږي داو سو هنو یلحاوس یمالطا طرح
 نرد «بولوا هیت یسضارا .رواوا دتع كد
 کیا .دوناوا اورا هلرل اچ قوچ رب نبا ندناابج

 یسااما تاسلا مق « بول وا

 لزوک ی ام یغوج ندنرلجماو رر هرزوا ترثک |
 برع هسیا رلکك نسی ونج مسق ؛ردیلحاص یراصو

 | برغ
۰ 

۰ ۳ 
 ۸ هب هزاد

 هردنبدن al هرزوا تشک او لاهس رعسا «بواوا

 ینالوصح قلعتم هراخذ « بولوا تبنم یغارب وط

 ۔وا قوچ ید یاناویح راس هلبرلن ويق
 هدیرلجافآ راطنم .رونلوا جارخا كوب یلبخ «بول
 راد 4:سیلاها رادقم لبس هی ةحاسم ۰ ردراو
 .قدمهلوا سرتسد هدیق ر

OE 1دنا هتسهدام ,  

 4 0 ۱ شرع
 ۱ ت ا ارط لا یداولا 1

 لاعش هرتمولرک ۱۰ ٤ كنوزرم نالوا اول زکر هک

 یرضوط هیییونج برع قرهیالشاب ندنسییغ
 یداو ر رولوا دتع ردق هنحراخ یدودح كتبالو

 هک «ردراو یس هر ۱ هدنرلف رط یراتو

 یرازک مو یرلکوس كا .ردطاحم هلةلامرخ
 هلیتفو یغد یب يرق ( همرج) .ردیس هیر

 بواوا

 یر ره

 تبرک
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 هماراغ) هجرللامور و شفلو یکم كنازف (

 دا یمهیش تب هبصقرب نالوا فورعم هلیعما

 هاو ندرلرلامورو رل هارو اطر هدنفارطا «بول وا

 قایا هداقرفآ كرالامور .رددوجوم لکیه رب
 نظ یفیدلوا یسارو یسیونج كا كرار یرلق دصاب

 سمادغو تاف یکیدعش هبصتو هدرلتتووا .روینلوا

 "یداو .یدیا نقوم مهمرب كراج نادوس او

 .ردنکندرلنادوسو برعو قراوت یسلاا رع

  ۳ ۲یی دلوا مسقنم كنه رص« هطخت

 قس تل بولوا یر گرلتردم و

 روهشم هلیسهبناننا وق ینمی ےل هیلاد کیدتا اوراو
 رعم و كیهووا عساو لامع نالوا ملا 3

 ترام ندنمظعاو یط سو مق كنس هلامش لحاوس

 دیشر ین ىلوق یا یلشاب كا كلمن «هدلاح یغیدلوا

 الاش ورق 2 رادرآ لوق طاسمد هلیلوق

 هفونم 73 « هسلوت د فرش هل کد قآ <

 هد تم د رود و دو هلن رلتب رب دم ه رګ یخد اض

 یبهییطس  ۵٩۳۹نویلمرپ یدیلاهاو هرتمولیکع برص
 یسیضارا ۰ ردیرهش اطنط ی زکصس .رد رق هسوفف

 الماک ,قرهنوا اورا هلرللودج قوچ رب كل

 :یتالوصح ۰. ردهدنمکح هلرات رب ا عورزم

 ت ٤رب «قوماپ

 نتک دوخ ءےلج ص لس هب رآ «ینادغ «

 « یادشر « هو ماسزس «یشماف رکم

 رصم

 ندنعاونا كرا هوىمو هزبسو نوت «نافوص ءریونک

 < رتسا « بک و2 تا هام و .ردنرا.و

 - وا قوح ید یسهملها تاناوح ی ک کو ناو

 نده ردنکسا هزدما كب یسذح هان هلج نام «بوآ

 و یرلط_خ لو ربعد ندد 9 ب هرهاق ندطامد و

 یغد یرلهبعش قوح رب «یک یرلکدتا قشیتربدم
 ؛ ردنا لمس یطالتخا ET فرط رھ كتر دم

 |_ھد تاق رب هداب و هدیرللودحو یرالوف كالس و

 لتیمها هدنل-اوس" گكتریدم . راما تارا توپا
 هبردنکساو دیش رو طایمد یرلج رخ «بویأوا هلکسارب

 هزویشب كبو یسهبصقو رهش ۲۰ كترردمو .رد

 ینمی زکص ۱۱ « بولوا یسهعرنعو هیرق برق
 . ردم-ةنم هباطق

 8 هدنراتآ مالسا نودفارفح ۰1 2

 هللا تاره هدناتسنانفا مسا ناتسجرغ

۳۳۹۳ 
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 زد غ
 و لاو هههساو هيحانرب قافاط هدندهرآ لاک

 . ندیکسا هلیيسح یس ۹۔اع تب وءصو تناتم تکلم

 یدنک یرلکدتا ریبمآ (راش)و هدنروص رب ینثتسم
 ۱ .یدروناوا هرادا هلتفرعم یرلاٌور

Grecia) ِدر دال ( 06۳۵6۵,  
 0 بولوامسا ی راکدر و هاو اچ ع

 هرلسانوو یم ا و ه هروک ذم ةطخ رللابوروا یخد

 [«تمجاصهنسهدام « نانو » ] .رلررب و نع” (كرغ)

 Sierra ۳۹ (2۲6-) = هد اربس

 جات هلا ورود هداارسا ( 5 ۱ سودرع

 ههل ساس رب ررآ ندنررب ینراهضوح كن رلقامرا

 ٩۰ یو رولوا دتع هقرش ندرغ «بواوا لارج

 . ردهرتمواک

 هدنغاس درس گانتبالو یی | دار
 هدنسدب رغ لارمم یادم كواعسو

 ندنتج ییونج قرش «ناورش ًاترش «بولوا اضق رب

 رکیراید ابغ هلم رلاضف ناوضر "ابونج ؛درعس سفن
 . ردطاحم هلن رل اڪس سیلت و نکی خد امش «هلیت الو

 رب رایسو رب «بولوا بک ندهرق ۱۳۸ اضق

 یمهنوکسم لاها ۰ ردراو ید یتریشع درک اف

 سهو درک ینالث «بولوا ترابع ندسوف ۰

 | درک .ردیکم ندیدیزیو ینایرس «ینمرا یروصفو
 ۱ گر لت مش و ۰ رداکد لخاد هدادءت وب قاخ یرل"ریشع

 «نارو «ناوکشر «ناکلع «رانذ, : یرلءعلشاب

 .ردیسهبرق ( ودب ) اض زکر .ردبرلت ریشه نایشکام |
 هونج لا ییاضق ر کیآ هلبرلسا وطخو روشا
 ید هرلت و ید هردو یاح یلیخ رو «ردیا قش

  تثمو زود «هدهسرا هل همراه یسضارا ۰ رولک

 هاج یساوه ۰ ردقوح یخد یرلبداو و هووا
 رکا ماود « هدهسراغاب راق اضع) نیذدق «بولوا

 یشیق هدا-ضق وب یغوح كا رلتریشع درک هباع هاو

 | قوس هربا شوم ینرلیروس نیزاب « بوریک
 ١ موزوا هللا هعونتم رباخذو تابوبحینالوصحم .راردبا

 ۱ ۰ نونوت و ندن اونا گراهزبس و هویمو
 كىت و یتا « لاب رادقم ىلخ « بولوا ترابع

 / ی oL تالوم»* .راقبج یخد

 .ردئرابع ندنامونصم ۳۳ هر وک هب هباحم یاوحو اھ

 عالق یلیخ رو دعسو عماج ۱ هداضف نورد

 هدنسهزت تراز «بونلو یزهارو هعدق ندمو



 «ردهاکترابز كوس یاقم ا ارتا سی و

 یا هاضت کس ع .ردراو هداتناح ر روم ابو

 كرېش ر یکسا هلیسا ( نزرا) هدهفاسم قاتفاس
 ندنو یخد یمسا كلاضق «بولوا دومشم یر هارخ

 هدنسه رق (نایسامالوک ) .ردنونظم یفیدلوا طاغ

 لکش هدنسهرق ( قود ) و هجلبق رب یلدروکوک
 یوم هدننورد بوثل و هراغم ر فوخم یقومو

 هدالخاد اضق . ردراو ضوح ر قوئوص هل اه

 كچوک جاق رو وب یا هلیرلعسا هطصو نافلم
 قاارل كم زوتوا یونس هد

 تاناویح ضمب هدنرلجما .بولوا هقوج یرلنامروا

 .روینلو هیشحو

 . راقیچ زوط

 و :

RTردراویرازب نع شب كرلن ارتسرخ : 
 بحاص » ین (سوغ روتامواث) یسیجرا

 ( هیرصبق وثن ) « بولوا فورعم هلببقل «تامارک
 E ین یوسع ندو ؛ شہغوط هدراسکم نل 1

 شلوا سوبقس) هدزنط و هدنسا دام جرات ۳:۰۹

 ام ثكنسلاها ت تكلم نانلو هدنسهرادا توا

 روطاربعا .یدناشمردتبا لوق ىغان ایتسرخ هنس هلج

 قوس همادعا «قرهدلوا بقعن هدننامز كسوقد

 هد ۲۷۰ او ۲۱6 و ؛شلنروف هلتمارک ء نکروتلوا

 .ردشغا تافو ۱

 .ردشغلوا رشنو عج یسهیلثراثآ ضب .رونلوا ارجا "

 . رویدبا لقت یتامارک قو رب كانون لیحاب تنس
 « مهام » ى ۵۲ یسعکیا بس

 < شمت وط هدنسپ دالبم جرات ۲ ۵۷ ؛بولوابفقام هلسقا 

 بوس هننادناخ نادناکشا .ردش2ا تافو هد ۳۳۲۱ و
 لوق یفلن ایت سرخ لا یا دلوا یلغوا تاسنرپ ارب ٣

 یرلکاح قحو ,تومد هی وسي# نيد یرلینمرا« «هلبا

 ییطرو هدنس ۷ بن ات ن ره

 دو نیو ی رحم

 | واو ؛شعا لاخدا هند و یخد یدادربت نالوا

 ۲۱۹ .ردشلوا قبرطب و یسویتس» كلنا تات 1

 ,بودنک هامور هدنتعم كدادربت موق هدنخ رات

 .یدشلوا رهظم هنلوبق نسح كنبطنطسق روطارعا

 رلينمرا «بولوا یالاقمو هصدا ضم هدشناسل یمرا

 .رونلوا تارق هدنسهرص ندآ ندنفرط

 « یدیاقع » ین (نابجولوئت ) یسعچوا تك

 1 هدنسا دالبم خیرات ۳۳۸ «بولوا بقلم هلمسقل

 رهش (هزایزا ) هدنسهعدف ةطخ اقودایق كنيلوط

OA MRI: 2 N OL AL aarti ات 
/ O 1 

۳۲ ۳ 

 هراسیق كنیطسان و ؛ شو هدنعدق
 یس رهشم* ریشه .هرکط ندکدتبا لیصح کو

 لاکا EE رارب هلبا لات تنس نالوا

 هدهساحور تامدخ ضع) اا و شعا لیصح

 هله ذم رشذ «بو درکه ب هینیطنطسق 0 ندقدنلو

 یتاررقم كنسناحور سلم قزاو ؛ شعتایوا
 . ىدا شهشبلاح هګورتو دیک ٣

۳ 

  وثت روطارپعا ۰

 هنغل سویقسر شاب هینیطنطسق ندنفرط سویسود
 یصن و یغد هیناحور سلجم رب « قر+نلوا بصن

 یرلسویقسب رص۰ .هدهسیا شما كمر دنیا قی دصن
  هننطو « هلکر قیصنم یسدنک «ندنراکدعا قد دصن

 ظەو و ؛شمریک هلتضایر یر ةي «بولیکچ
 .ردشقار هعصف تالاقم قوچ رب راد هتعصلو

 رو هدن ٩ كسیام «بولوا هدنشرا ۳۸۹ یتافو

 1 :رونلوا ارخا ییط

 « بولوا یردارب كلب-اب تذس یدک درد بس

 اقودایق و «شیغوط هدساویس هدنرلخمرات ۰
 . یدبا شلوا سوق, هدنرهش (اسین) كن هطخ

 یقغلسویقس» ندنف رط رلز انتسرخ مات هنيه ذم سونایرا

 ندنتافو كسالاو روطارعا <« بواوا روح هکرت

 هد۳۸۱ و هک اطنآ | هد ۳۲۷۹ و : لوا هداما کف

 - ۳۹۰ < بوللو 0 سا هیننطنط_سق

 هدن ٩ درام ییطرو ه ردشعا تافو هدنرلر

 لیخ ر راد هزعص و دن و داقع ۰ روئلوا رب

 . ردراو یتالاقمو تاغیل

 0۲۰ (سوروغیف سویتنروام) یسیعشب -
 شه وط هدنس هطخ (هنرووا) كټ هساارف هدنخ رات

 ( روت ) هد ۰۷۲ .ردشعا تافو هد ۰٩۳ و

 ادم یرلناتسرخ ناناوا تیقعآ «بولوا یهومق-)

 هدنندب رلقنارف هردتشماتسوک تارغ رب كوس هد هعق

 دلح نوا حشرات یراشتا تروص كنان اتسرخ

 رثا رب مه ٢ كي هجران هسنارف « بوزاب هرزوا
 ارجا یسیامرو هدنس۱۷ ندا نیرشآ ۰ ردشقارب
 ۰ روالوا

E ا 
 باب ۱۹ هلم" و ۳ زار

 زاتم هلناونع كوو دودعم ندهنعا یسج

 شرط هداموو هدنسبهالین ران ۰2 ۰ « بولو
 هناناماف ر كوب ییدنک .ردشعا تافو هد ٦۰ ٤و
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 ور «بولوا یحاص رادتقاو ناماهو تور بوس«

 لوخد هنابهر قبرط «نکیا شلوا ( روترپ ) هدام
 تقو واو ؛شفلوا باخت اياب هد ن را ٩۰ «هلبا
 لوبق یفا ایتسرخ هرادرایمول نروس مکح هدایلاتا

 نالوا میت هنيه ذم كونابرآ ٤ یک ییدریدتا

 خد هبهیاتر كوسو «عاجرا هکاکیاوتق یرلتوف
 رلماظنو رلنبآ قوج رب .ردشعا ردن یفلنایتسرخ

a 0ا  eقص #۰  

 قوعح ر هل قد رظرعم ا قوس ۰ ر دش ار

 یدلا اعا ین هعدصء را آ ضل و قارحا یااباتک ۳

 ییسطرو هدن۲ كلولباو هدنس۱ ۲ كدرام .ردنوص

 راردنا ارحا

 ور هنو دودعم لڼدهزعا هنن یسیعکیا ت

 « قرهنلوا باعنا باب هدرا ۷۱ ۵ «بولوا لام

 هدهبنالآ و «دقع یلاحور ساحم ر یثراق هرلذکشتن

 ما زعا
 هدنس ۲ كطابش «بودنا تافو هد

 یمافینوب تن نوما كلا رهن ین ات رخ
 یدشعا

 .روالوا ارحا ینطرو

 یعکیا ءبولوا لصالا ا ییهچ وا س

 ؛ شفلوا باختا اپاپ هد ۷۳۱ هدشنافو كرآ وغ رغ
 راصا هلفمروط یشراق هرانکش تبو هرادرابمولو

 ارقف بحم . ردشغعا تافو هد۷ ۱ «بودا تاقوا

 .یدشاوا رهظم هنبقل

 ۔اسؤر یی ندنرلش رطب امور یی دزد س

 «شفل وا باطلا هد۸ ۲۷ «بولوا لقوا كار ندنس

 (رنوید ییول) یلارق هسنارف .ردشعا تافو هد ۸ ٤ ٤و
 هل اصم هلبا مفر یفالتخا یکءدشایم یرالغوا هلا

 شقک ههسنارف رف «نوجا كمربدتا

 .یدشعا تدو# درهر و یقح هنن رللغوا « بوم هل وا

 قفوم «هدهسلا

 یجموا روطاریعا ( نونورب ) یسیعش
 هنرفو یک تنوتوا

 ناژ یل نوا «قرهنلوا باخت ندنفرط نیفلاخم
 هلب رکسع كر وطاربعا ی( تاغالبف ) نالوا شل ] ینمان
 ندنسایرقا هحرد یر و ؟ شعا درط ندامور

 یا(ترور) یارق هسنارف نالوا شا جوزت یب(هترب )

 راجا هتضایر كاهنس یدب هلا ی یقی-هحوز و

 ؛شفلوا باخت ا هد ٩۹٩ «بولوا

 . ردشعا تافو هدنخ را ٩٩٩ ۰یدشلیا

 هو فا 2
۰ 

YE 

 دولوا ىلا 1 قز یا

 فرا تو نېو 8 باغلا هد۱۰ ٤

 وا بانا ید لاندراق چوا رکبد ندنف رط نفل

 هدلاح یش دلو ا شهثب راق كب یروما قاایاب ؛قرەنا

 یاسا ۱ هل ترابقر ییدنک
 > وا روطارب«ا «هدهسیا شلوا ردنتم هماظتناو

 .ق زجاح ندنرا هقرتنا كرالا درت شیب هللا یرنه

 ۰ بول

 رکیدشفلوا باعا ندنفرط نیفلاخ هفرف س

 هنسهدام « نول »| .ردراو یخد را وغ رغ یکتا ار

 1 رو تجار
 :ندهزعا « بولوا یرارومدم كا یسیجندب س

 هد ۳ «بولوا (دنار دلره) یعسا لصا ءرددو دم

 | ىلتدش هدنقحیسء««غل وا گرلبهارو ؛ شغلوا باخت ا اپا
 اسو هیکلم روما ین رادتقا یدک ۸ ماظنرب

 هلخادم هذ اظو es ےہ یخد ه هيس

 هرل سوة سإ رارادمکح ردق هتفوواو ؛شمشیقلاق کا

 یرلنوم « هلتهج یراکد شبا صیصخت كالما مساو
 بحاص ء هدلاح یراکد تا بصنو لع یرلبدنک

 ردح هندنک ینقوةح یصنو لع راس ویا هجر

 یجن درد ندنراروطاربما اال « ندنکب دتسیا كا

 رادمکح تاهنو ؛شعشا وا تقو قوحر هلا یرنه

 هليا اذن لاک رار E Sls ندقحو هدا ۷۷

 .اسلکو «شعا روصق یافهتسا «بودیک هنغایا تب ابا

 .« هدهسیا شوریدنیا حض ینکح یتدورطم ند
 ( نالف ) یعچوا یر هدنمسا ( تربیک ) هد ۰

 هامور یشراق هیهجرت بحاص « بویناط اپ هلیمسا
 نروس مکح هدهربالف را وغ « هلکع | ا کی

 «بودیا دادقسا ند (دراقسرک ترور) یهبدنامرون

 شلیتهدنا هداعا 4 لاا ییسیدنک یرکسع تر وب

 هدنلتدوع «ندنرلقدنار هدنجا ناق ییامور ءهدهسیا

 .هد۱۰۸۰ «بولوا روب هکمتیک ربارب هلبرلب دنک
 .ردراو ےک i ضمب .ردشعا تافو هد هراس

 ۰ ردشع | اةتسا هد ۰

 .راردنا ارحا ییسیطرو هدن۲ ۵ كرام

 ۱۱۸۸ (ویک انبپسود تربل [) ییز کس س
 .ردشقا قابا ىآ کیا زکلای بوناوا باذت| هد

 .- وا کی كاسونا یعچوا ییزوفط

 :همالسا .لهاو ؛ شدا باختاا هد ۱۲۲۷ « بول
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 رو 3
 a « نوجا نی كتك هرفس و ادا

 4 ءذد یا « نوع کی دا ۲۶ اب اگر هلران السم "

 یامور هلتاءفد ندفرط كلونو ؛ شعا درط ې نداسیلک

 زوب هدنخشرات ۱۲4۱و ؛شلدیا روبجم هرارف هلکرت
 هردشعا تافو هدنشاب ۲

 سار هدنول هدا ۲۷ ؟و ؛ شغل وا بان | هدنشر 1

 كاب ارادمکح )تب هداج و ءبودیا نشت

 رضاح ید یرالیکو كنتاماج نا.تسرخ ایسآ شمبو

 «یدیحوت كنبرلبه ذم مور هلبا كيلوتق «هدلاح ینو دنلوم
 یمْصو تاماظن هناهر و ء للاسرا دادما هتیطساف .

 «قرالتوق هرکذتعقوم یرالثتسم "
 هد ۰ ون شل ق هوا ارجا یبعجوا زکلاب

 .ردشعا تافو

 ندهلئسم جوا و

 هتل (روفوود هژوررب) یسجرب نوار

 هدنرف ژوي هدنځګ رات ۱۳۳۲ «بولوا کب تالق ۱

 شم وط
 : شا قاایاب هدنوش وا

 هداعا هامور یتسی-رک قااپاپ «هنیرزوا

 ادتا « قرهنلوا باا هد ۱۳۷۰ و ء

 یارا كرللامور هدمبو
 < گر هدیا

 .ردشعا تافو هد ۸

 فكم دنو ( وراروق ولع ) ییعکیا نوا س

 كروك ذم رهش «بولوا بوسم هب هلن اهرب ندنناکداز

 لوا باخت ایا هدنخمرات ۱:۰« نکیآ یسوپقسپ
 هدامور یر « قرلرا هىا قاایاپ هدهرص واو

 بحاص « هدلاح کیدا تماقا هدنوینوآ یرکدو

 یفار ید آ و یعجوا نوا نالوا یبقر «هجرت
 تیر بود اغهتسا قدر یسکیا «هدلاح یغنیدلوا

 شا فیلک یسفلوا باختن | ابا

 هد(هزب)رللادراق «ندنراکدتا ددرت  هداقمتسا یسیکیآ

 «هلبا لزع ینسیکیا «كرهدیا دةم یعومع سلجرب
 هجرت بح اص ت ردرلشع ا باخت ا یردناسکل | یعشب

 هردشعا تافو هدنشاب ٩۱ هدنحرا ۱۱۷

 ره ه دعل 1 هد هسا

 ۱۰۷۲ (یباپموق نوئو ) ییعجوا نوا س
 هرابل مع قافتالاب هللا اساسا « قرهنلوا باختنا هد

 «هدهسیا شعشیلاچ هک ا بیر هرکس "هوقرب یثراق

 یحچ وا یثراف هرلناتسنورو ؛ شمامهلوا ردتقم "

 كا كباب و .ردشعا دادم| هلرکسعو ها هب یرنه

 موبلا هلبا جګ یبهیمور ۀنس یترهش *یداب هدایز

 ۔ ا ۱۲۷۱ ( یتوقسوو توبی ) یبحاوا بس

 ی
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 موق فو رعم هل یمان هیت فا هنس  aلوق

 هردش|تافو هدنشاب۸۳ هدنخرات ۱۵۸ ۵ .ردیسلیا
  ۴وب ) نالوا نطو هلمتقو « بولوا ا2آ هقوةح

 یغد هسیانص . یدشفل ول یلعم قو ةح هد ( هول

 هليا هعتصم هشا ضعب ین رهش امور « بولوا قام

 .یدشعا نی زر

 ۱۰۹ ۰( وئاردنوفحا هلوق)یسجحدردنوا بس

 .ردشعا قلاپاپ یا نوا زکلا «قرهنلوا بانا هد

 ینرلناتسنورب هسنارفو یب یرنه ىج درد یلارق هسنارف
 تثیه نالوا یثراق هرلناتسنورب ء هلدرط نداسیلک

 .یدمشمردنوک دادما هب «ءقافنا

 ( یزب وودول درشت اکسل ی قوا

 Eh «نکیا سوق هداروا « بولوا یهنولو

 ور هدامور و ؛ شفلوا باختنا اياپ هدنشاب ۰۷ هد

 اراک ا هلا ا یبتکم بهذم رش یو هدنافاپ

 .زرنع كن( هلویولود ساینبا ) نالوا یتص وسپ
 هران اتسنور هننروطاریعا همانا و شم رو رار هنکز

 تافو هدنخرا ۱:۳۱ .ردشغا دادما یئراق

 . ردشعا

 ۱۸۳۱ (یرال,اق وروام) ییعتل | نوا

 مدار مع ید دن ۰ قرهنلوا ب بانا هد نخ رات

 هدسیا ششبلاچ هکمرید_شل هداس یغااپاب «هلغلوا
 «نوجما قمری دصاب بو دیا روهظ لالتخا ر هدامور

 یهنوقنآ كرازسنارفو «شقا دادتسا ندایرتسوآ
 بحاصا یرارویس»* :رانعاوا بیس هسرلعا لاغشا

 قوچ ر هدهدیمب دال راس و اقتعآ « بودنا

 تافو هد۱ ۸4۰ ۰ یدشعا لیکشت راقلسویقتپ
 . ردشع |

۱۸۵96 Grégoire) -- هآ ( a, > 

 E هسنارف ۱ و
 «شغوط هدنرق لیونو هد ۱۷ ۵۰ بولوا ندنزیفل

 هنا.هر هغ اط ییدنک .ردشعا تافو هد ۱۸۳۱ و

 عاقحا هدسراپ هد ۱۷۸۹ « هدلاح یفیدلوا بونم

 ندنفرطیسهبنابهر تثیه نوبل یوم سلجم ندا
 دیدحمت كنهناحور ءاسور «قرهنلوا باختا لیکو
 عیسوت درب دوم و كران ات سنور هلب رادتقا

 داربا رلقطن راد ههنارور تبرح راکفا لئاع اکویو

 كلا كلهديدج راکفا ارابتعا ندخرات وا «بودیا
 سلام قوج رو ؛شفلو ندنراراکهمفادم یلتریغ

۳۰۵ 

 هنقوقح
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 نج «قرءداو هدنەلاضصا رانش تیامو هدهبعنم

 . یدمشفلوا باتا یخد هالا تعا فراعم یک

 ءاسور هلسهدیدع تاغلاتو هل رلقطن کهدتسلام
 كنه ناحور

 كنسهزانح یسویقسر شاب سراب هدننافو «بونازق

 یقتموصخ كنناصا هقبتع راکفا و

 « هدهسیا شح عنه یتسار دلاق هلا یهذم نیآ

 كر کک ندیلاها نالوا ھر رکزمه

 بال « بول آ هنیرلزوموا هلیظعت لاک یتوبان یدک
 لک راد ددعشم یزابآ .ردرلشعا لقن هنتفدم

 .ردلوبقمو نیتم كم «بودنا
 صف 3 ۱ سادوغرغ .N) 0۳680۲25) - روفکم 4

 زبکد هرق هدنسیدالبم خیرات ۱۲۹۰ . بولوا

 شن واط هدنسالکرا

 هنسیردن ٌهقلح «بورو راسرد یوم هدهینیطنطسق

 كتينوردن آ روطارپعاو ؛شّءالپوط هبلط قوچ رب
 كلا « بوقارب را قو ر .یدبا شعازق ینهجوت
 ۳۸ هک «ردیخرات هنطنطسق یرادتهقو روهشم

 وا و « عبط هلن اءفد «بولوا ب کم ندلصف او تاتک

 و هجرت هنرناسل اور

 6۳6ظ2-) هطانیغ هدندنه رلب مه

 كلام ۷ ی هدانسع
 ریمد كد ردامو هدنسهطخ ایسولادن آ ندنس4م ونح

 (هداو) قرهلوا هد وئح هرتمولبک 1٩ هلبطخ لو

 (لینش) عبات هنغامرا (رییکلا یداو)و هدنکا كنغاط

 هحرلب یعو) وراد نایکود هربو و هدنل ام كن رپ

 ر یزکے تلایا متاو هدنرانک ییا كاج (هرادح

 مر «ینونفلا راد «یسلاها ۷۰ ۱۱۰ «بولوا رهش

 اکو هلیساسداکر كور « یر هنافتتک د دعتم ؛یسهزوم

 -رلب یعو یسهلق كاچرب هدنککسکو هرتم ٥٦ طوب ص

 تعانص صوص) یلعو یسهقبتء راثآ ماطر هلاق ند

 ۳ هننایقرت درب رعو نالوا ا روهشم هلدس هب ر امم

 ییارس رب عساو هلیمسا (ارجلا ) نانلوم هدنمکح هنوم
 و «بولوا عئاو هدن راکت ا كەر چوا رهش .ردراو

 رب شلراب هدلاح یرلفدلوا نیم هلرلهاخ هت جوا

 كعد را هدنناسل لوبنایسا رهش «ندن رکد زکب هرات

 ك رهش هدانرغ لصا .ردشفلوا هیمست هلمسا و نالوا

 .وقتنآ ) یسهلمیکهدنتهج بونج «بولوا یہی رض مق
 هلن رلعسا ( نیسیابلا ) ید یمسق قرش لاعشو (الئور

 . ردشع | تافو هد ۱۳:۷۵ 9 >

۳۲٦ 

 توس و نالوا شارآ هلبرهن وراد .روللوا قیرفت
 ۱ «دنف دا شادی اکسا لب رار جا ١ برع اضیبلا یمسق
 8 اهد هدنفارطا . ردطاغ ند ( نیداضیبلا ) یعسا

 ٍ . یراکشوکهدنسهرآ رلهابو غابو یر قرفتم اط

 . « بولوا یلقیشالوطو رابط كب یراقاقوس . ردراو
 د روش و یرهداج شدنکش مب شفل وا مظنت ی زکلا

 2 كا كرلنادبم و .ردراو ینادیم عساو چاقرب هدنما

 ۱  هدنلاعش كرهش هک «رد ( وفمو رت لد منا ) کوس

 ۱ برع موللا یرثک | كنبرلهناخ .ردلیطتسم رب عساو

 ۱ - ازف حرف نداح اد كن ر هط وا عساو «بولوا هدنزرط

 | لزوک یراناقوس . ردراو یرلهرص هر یاب

 .ود صرص كنراضعب «بولوا شفشود هلرلم رب دلاق
 ` نالوا بب رق «یداو .ردراو هدیرلمر دلاق ابا ل هش
 یر هناخ و شک هد یرلقاقوس شريف ضا

 / .ردهرزوا دیدح زرط

 - .اضیلا) نیسیابا هلیسارحم (هرادح) وراد ار 1

 | راجرب «بودیا طبض ییهبت یهدنسهرآ یسهح (نیت
 هدنجا كروس و .زدظاع هلروس ر زه هلر هلقو

 ۲ هلاس « ی را غاب «یراکشوک نالوا هاو ندرلز اسم

 « یر هیشح «یرلناورداشو هیقسف «یرلدلوح «یر

 عون رهو یر هبقو رکش مبا ندرلرمص تاراکز ر
 دلحر كوس "القتسم نوجا فیرء رر رو ییانییزت

 ( هبصقلا ) هدنسهتروا . . ردیا اضتفا قمزاب باتک

 رب تكل راثآ یهدارلا -ردراو هلق جا رب هلیسا
 نوتبسب یررب ضمب «بولوا هدنلاح بارخ هد یقاط

IEرب یکی هدنجا ارخا تنک لراش روهشم  
 .ردشقارب ماتا مدهسیا شمالشاب هغمر داب یارس

 رلنمرکد نعپ (سونیلوم سول ) هدنفرط قرش كرهش
 ۔ هیفیص كنیرارادمکح برع هدرپاب را فورعم هلیسا
 یارس رب رکید هلیما ( فیلارنا ) نالوا شفلوب یس
 «رهیقسف «رلهعگاب لزوک هدهجرد تیاهن « بوناوب
 . .ردنبزمو طاح هلرلضوح و رلن االغاچ

 هلراق یرلهبت ایثشکا بونلو هدنتهج بونج
 کهدنتهج لاعثو قرش هلرلغاط هداون نالوا روتسم

 كرېشو رلابق کءدراغاطومو کن رام كراغاط قالبج
 دتم ردق یکی دل هروکز وک یرغوط هبرض هدنتلآ

 كنهوواوو کار ناد صز كنسهووا ( افو ) نالوا
 ددعتم نالوا یرلمبات هلل رېن لیاش نیک ندا

Dies 
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 یری شیپ درب س هدنزآو یر رآ
 «بودبا زارا هرظنم رب لزوک هداعلا قوف رللادق _

 هداند هدقدلقاب ندراهبت یهدنتسوا كرم شا هله

 ره كنانایسا یزاب .رولبروک ینیدلوا دونا یلاثما
 هدانرف «تقو کید هنلاح شعاب ندترارح قرط
 دز هب هدنس هباس نیک كنراوص یراراوح

 تكنسارمش «بودیا ریدقن قتفاطا و رلب رع زدی

 زما ترسحو زیک: |اقوش قوج ك هدنوح هطان رع

 .ردراو یر)هدیصق "

 موبلا یرارجایم کبف لوا كا ؛هروک هتباور

 هلسیمان « رل هلا ینمریق » ینعب ( سایمرب سروق ) _
 ؛تواقا زیساپ هدصق ر هلیعسا (هطانررف) هد فورعم ۱

 ( سیربلبا) هدنراوج كلوب یموق (ریا) هدمب
 كرلیلامور هدمب هک «یدرلشءاب هبصقر رکید هلیسا
 .هبصقو هدننامز رلتوفو رالادناو .یدشلوا یر

 هنبلا كمالسا لها سل دنا «بولوابارخ هدیسیکیا كرأ
 ییدمش رل» رع هدننامز هوما كولم «هرکرص ندکدک

 او هان مسا هطانرقو .سب-آت اع یرهش
 نیدحومو نیطبا .ردرلشع ا احا هدننروصهطانقا

 اد تروم“ رر كوب هطانرع هدننامز یرلتلود
 .یدشلوا غلاب هسوفن ؛۲۰ ۰۰۰ یسیلاها .بودیا
 «بودیا تروم بسک اهد تاقرب هدننامز رجا ین

 -اق ندنژرهش اناسا رکید یک 2ناتمرخ
 عج هارو یخد هیمالسا *یاها قوج ر ناح

 ردق هب هرکص كا هداناسا رهش و .یدیشلوا

 هلا ودناتدرف تاب « بولاق هدنلا كران الشم

 ‹«كر .دیا ذاخحا ق یهیلخاد تاشقانم الب ازا

 و یسهنس ینشک فاق مآ ینمی هدنخترات ۲
 هدانیع یر ندتقووا ۰ .ردرلشع | طض یخد یرهش

 تنهطانرغ رلب ع . ردشغل ول هددت هنوک ندنول
 .ررو ییمات ( هرییلا ) هتلایاو هطخ یی دنلوب یزکص

 كن ەطانرغ كبرع نوفارنج ضعب قجآ ؛یدرآ
 نام ینیدنلو هدهفاسم قلخرف < ند ( هریبلا )

 ند ( سپرپیلبا ) ك ( هربلا ) «هسرلبقاب هنر کد تا

 ییدادبا مب عت هب هطخ ند«.صق و یغیدلوا فرح

 .ریلشالک ۲

 .هسونج تالاا كنانایسا یتلایا هدانرف س

 ینیدلوا مسقنم كنسهطخ ایسولادنآ «بولوا ندنس

۳۷۹۷ 
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 نر غ

 «هیرلا افرش «هلزکد قآ ابونج .ردیرب كتلایا زکس
 «نابح هل اش هطیسااو هبسص ندنتهح قرش لامش

 ارض «( بطرق ) هوودروف ندنتهح ینرع لامش

 ریس هحاسم .رددودحمو طاح هلن رلتلابا هقلام یخد

 ٤۷۷ ۷۲۰ یسیلاهاو هرتمولیک ع بص ۱۲ ۷۸۸ یس
 یهبحا ۲۰۹ «بولوا هناضق ۱۳ .ردیشک .

 نوت و كنسهطخ ایسولادنآ تاایا وب . ردیواح
 یرب لزوک كا تنایوروآ ةفاک هدهکاب تبناناپسا
 اریس ) نالوا اط مفتص كا كنا اسا .بولوا
 یعافترا هرتم ۳ ۵۰ ڭكاسەورذ هک« ردهدنو (هداون

 «ردراو ید یرلغاط برصو عفنرم رکید .ردراو
 ندکدشتا توف ینراتموکح یعالسا لها برع هک

 هرالونارساو تاب تقو یخ هدرلغاطو یخد مرکب

 «بونا رارهن قرحر ندرلغاطوب .ردرلشعا تمواقم

 یرلهووا
 .راردا دسیزت یتسهبنابنا هوقو همادا

 یتوارط روهشم كتلاا و «درهدنا اورا

 - راح هایم

 نالوا عبا هب یسالطآ طع رم یسلج ناه كنس

 لاو كو دلا دلرلزوم «بولكود « ( ريبكلا ىداو)

 و یر و لک
 . رولکود هزکد قآ یخد یرارېن كجوڪ ضعب

 تیمها هتعارز نف « بولوا قوچ كب ینالوصحم

 یسهدعاسم كنساوهو قاریوط <« هدلاح ییدلریو
 كننالوصح ایوروآ هدن-هاس یر كنراوصو

 صوصخم ههراح ثالاع یک یخماق رکش رار هلرثک |

 همش ندهعونتم راخذ .ریشبس تالوصحم ضعإ

 هزبسو هوسو موزوا «توط «نوتز «نات؟ «قوماب

 «هدهسیا قوج كب یداعم .رولوا لصاح یعاونا كرا

 هایم < ردهدقفلوا جا جارخا یزا ك هدلاح ی, دمش

 ماجا نما )۱( عفان هصاصا عاونا و یس ادعم

 . ردقوج كم یراهعاباق و هالا فورعم هلیعسا

 «یک ینیدنل وا جارخا هلتلک ی داعم هدننامز كرل رع

 راسو یغاب نوتزو رکش هلیاجوسنم نتکو كیا

 « نکیا شفلو قوچچ كب یتالوصحم و تالومعم
 هلتنادقف كرالو و «یرک كب یییانص هدلاح ییدعش

 .ردنوغروط كب یتراحت ییالوط ندنفاب رص كنلحاوس

 ا N .ردنود ك یخد ینراعم

 حدام «هدنراسح «هدټواک ذ «بولوا دوهشم یراآ

 هرلب يع هدناموصخ اسوا هدقلزاوننام# «هدرغفلو



 نر ع

 درا ندر رع یخد هدناسل یراکدل,وس .رارزکب
 هلیسهنوکسم لاع كتاابا و .ردراو تالک قوج كپ

 .رداوسم هلرلمسا یییع موبلا یرثک | قدنعقاوم
 هة دانا رعد وخ 9

 را
 «بولوا یرب ندنریازج (لیتآ) كچوک نالوا مبات

4 CIERRA I E 
 یو .ردعقاو ات هوا یلیع لوط 12 هلا

  ۷۳۸هام ۰ ردهرتم ول.ک ۱ ° یسدطسو ض یعو

 (ندانیغ) نالوا قلم هنسیدنکو ۳ 4 ء ی هری

 هرتمولیک 46۰ را, هلرلهطا كجوک نالوا رییعت

 یسضارا .ردراو یسیل اھا ۵۰ .- ا ؛بولوا

 هرتم ۱۰۶ یسهورذ كسکو كا «بولوا قافاط

 «بولوا رادلوصحم و تبنم كم

 وا لصاح کشو هوهق یناقاق هلا هعونتم تابوبخ

 یلیتنبریک ك یحاوس .ریامای یخد مور یییخو «رول
 ینایهلرب لزوک هدنسب غ لحاس «بولوا یییتنقبج

 ك:رااھا .ردراو یعهلکُما ر هلیعما ) ووتحروح)و

 .ردزآ كم یرلبلاپو روآ «بولوا زاهو یحز یسیلک

 ,هدهسیا قرصیخد یرارومای «بویلرا هدایزیترارح
 یسههونس تالاخداو تاجارخا

 ی-دصارا .ردهدنعاغترا

 . رد هچ ربغآ یساوه

 ه طا و« . ردهدنربهدار قنارف نوبل قجم رچوا
 وا فشک هد۱ ٤۹۸ ندنفرط بمولوف فوتسبرق

 هما لوخد رازنارف قاط رب هد ۱٣۰۰ «قرهنل
 .یدراشعا فالتا یر( رف) نالوا یسلاها لرب

 رازملکنا هد۱۷۸۳ «بولوا مبات هبهسزارف هد! ۷ ٤

 .ردشفلوا طبخ ندنف رط

 و ی و 7 ا هدا

 رع لاعت كنیونج یا ا
 . ردیشاس ثنت ر ومج ( ایمولوق,) عقاو ۲۳ ها ا

 |« هل روس تعح سم هنسهدام « اسمولوت »]

a ASAEهطا هدانغ ناسا فن أ ندنر )ل . د دا . 

 روک ذم بولوا هرغص رازح هرص ر هدنل ام كس

 ٌهحاسم كنعوج .راردمبات ههرتاکناو قلم هب هطآ

 اس رفت « بولوا هرتم ویک مب 1٠ ی را طس

 .رردنوکم هللا لاها ۰
 هدسا دیا دا رب رع (هطان یا دوخاب) ۱ طا ۰

 هنبرهش هدانف یهدابناپسا ین ل

۳۲۸ 

N TAR Grenadines) ۱لا  

 لا
 [.تمجارص هنسهدام « هدان غ »] .زدمسا یرلکدرو

 ایا هنیس كنهسنارف ( 6۳606116 )
 هدنرانک لوص كن رهم هندس و هدنتل

 وا قاما هسراپ هدنخرات ۱۸۱۰ بولوا هبصق رب
 شعبو یسلاها ۱۰۰۰۰ هدنفالا یا .ردشفل
 دریو وص هسراپ .یدبا راو یرلهناخربب د هلیرا هة رباف
 هرتم ۳۳ لندنیمز یاذح ییوصو نرد هرتم ۷
 ه ردراو یسووق نایزترآ رب رب راقبچ «یراقو

E(هرزبا) هدهسنارف ( 6۲۵۵۵۲۱۵ ) ۱  
 «بولوا رهش رب یزکم ا دم"

 (هرزی) و هدنسیقرش بونج هرتمولک ه ۵۸ كسراپ

 كرار (قارد) هلا
 «بولوا رهش رب یزک ودرا لوق ندهبرح عقاوم

 «یسایمدافا «یتاماکعسا كوس ءیسلاها ۰ ٤٥٤

 کم «یرلبتکم یتایجلوط و بط «قوقح
 تاج ددعتم «یسهناهرد تامداو نونف « ید

 «یرلمنحر لزوک «یسهزوم «یسهناضتک « یسهیلع

 لزوکر ب « یساسدلکر ب كوس هدنس راب ز رط توف

 ۰ ردءفاو هدنسوق ال طق

 - ادعا بم

 هل ۱۳۰۰ هو یادبم ر عساو یواح نهج

 رهش و .ردراو یرلهش راف تناف

 «بونلوا هيم (هلوقر) و سیسأت ندنفرط رلبلامور
 ,هلذغ وانیب زتو عیسوت ندنفرط سوناینارع روطارپعا
 .ردشفلوا هیعس (سیلو وتاتارغ) هلتبدن هنعسا كوب
 .ود ) هداطسو نورف .ردطاف ندنو یمسا ییدعش

 .ردشفلو ی رک ك ( هنف

a ۰ ۳9 ۹ط.ح رج هداصقا  

 تیالس و هدنلحاس یالطا

 « ناس یوه توقاب یغیدلوا هبصق رب هدنفرط تلآ

 ۰ رو دیا هوالع ییفیدلوا هروم یغاشآ لندیوو

 دوس لا كنلف (06۲0۱:۵5 )

 « بولوا فتا و لک ۱ سوی ورغ

 شو ه دنس هم ( ندنوم ) هد رات ۱ ۳

 و سو رهن اللوق

 تواک ذو دادعتسا ر هداعلا قراخ ندننس رغص و

  رمش هدنناسل نال م نکا و تن« كارغا اوك

 هدنتسم رفس «ع ۱۳3 هدنشاب شب نوا .ردشلیوس

 .یتفد رظن هر ی درد « بودنک هب هسلارف

 تا اقووآ تدم رب هدنندرو هکرلف .یدشعا باج

 نالواریظم ههماع لوق هداعلاقوف «بولوا لوغشم

 الع هوس كلا سیدنک هللا رامشا ضعب هعال
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 2 كنلف هدنحرات ۱۱۰۱ «یدشعا رشت را

 شم زاب جرات 3 لمکم ‹«قرەنلوا بصن هنکلس 8

 هد۰۷٣۱ .قرهنلوب یخد هدرلت رومآم مهم شو

 هدع) . یدعفل وا باعت أ هنغلا_طءا یوم سلم

 هد ۱۰۱۹ <« هلفعشیراق هراهنرف ضعب ندبا لکش _

FEموکح هلس هرداصم كنک الماو هلا سرح  

 یسهجوز «هرکص ندتدلاق سوبح هنس ییا «بولوا
 « بولر رج اق هلع طو هنغلدنص باتکر ندنف رط

 نسح ندنفرط یول یوا نوا «كرهک ههسنارف
 . یدشفلوا صصخ شاعم هنسیدنکو « لوق ۱

 هدعاسم ,هدهسا شهشیلاح هدو هذنطو هد١ ۳3

 كن ( هنیتسیرق ) یسهعاارت جوسا « ندنفیدفلوا _
 ههسنارف ندنفرط كنون ء بودا تاحا هتتوهد

 ندق دلاق هدیصنم ول هنس نواو ؛ شل ردن وکر فس

 «ندنفیدشزوم هلا (نرازام) و (ویلشیر) «هرکص
 رب «نکیا هدکقک هجوسا هلا یک ودا افشا
 «بوقبح هاد «هلغفل هتسخ «یقرهلنوط ه هنوطرف

 تافو هدنشرا هدقدنلوا لق هغوتسور ۱

 جارت «هنئاس دا نالو نانو «هخ رات ۰ ردشعا

 تاقیقح و تاعلاطم راد همولع راسو هدیاقع «هلاوحا

 كب یسهلج «بولوا یرانآ قوح رب یراح ییهلمکم

 یو ایکح راسو وسورو رتلوو .ودرتسو م
 .ردرلتمرو تسمما هنناءلاطم كس ۱

 زاتسراحمو ارتسوآ ( 16 3

 مر .ts ی ا ۱ كدورغ
 هدنسی ونج برغ هرتمولک ۱ كغرلو هدنفافس

 . هرآ یلوک (غنیبول) هلا لوک نالوا یمانمه قرهلوا

 یسیلاها ۸٩۱ ۰ بولوا هبصق رب یزکص اضق هدنس
 قابو یغاب هر یزس هغربل .ردراو یتراجت نتکو
 . ردنک قدهیصق و

 (ردروترام) هدنتلابا « هیسور 1 چ دورغ

 - رغ بونج هرتمولیک ه ۰ كناول زکسو هدنفاجس
 هدنرانک غاص كنیرهن (هلوتسیو) قرهلوا هدنسیب
 یسیلاها ۱5 ۰۱۶ «بولوا هبصق رب یزک اضق
 .ردراوی. هعلقر هدجراخو یرلهشراف هارآ و هخوج

Grodenz )یرغ» كل هيسور ( )  

 ناتسهل كەىسور ( 600 ) 3 2
 AVX كغروب سرت هد نته ®

AT ۳۹۷ vk 
ل N رو 73
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 «بولوا هرتمولیک
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 هدنسیونح برف هرتمولک ۱۲۰ كن (انابو) و
 تلایا هدنرانک غاص كن ره ( نماب) قرهلوا

 ۔راو «یسیلاها ۳۱ ۰۰۰ «بولوا رهش رب یزکم
 هدنرزوا تالو ریمد لدک هغروبشرتپ ندهووش

 .ردراو یتراج كل شیاو یرلهشراف ضعب «ینقوم

 یسهرظنم «بولوا یوام یر ناخ یا و یتفوا رهش
 . ردنوکسم هلرلراتات مام یسهحم رب .ردیداع كب

 ۳ و الو ہل امش یتاایا ون دو رع س

 یخد ا رغ «هلرلتلایا هینلوو ًابونج «كسنیم ًافرش
 ضرع ۰4 هللا ە °٠ ۳ه «بولوا طاح هلنات سها

 را قرش لوط ۲۳۰ ۳۵ انا ۲۰۳ ۱۰ و ا

 مب ۸ ۷۰۹ یسهبعس ةحاسم .رولوا دتع هدنرا

 . ودراو ییلاهما ۰

 «بولوا قبلا و قلءوف یارو طو زود یبیضارا
 بوح . ردهدهج رد یعچ وا هدههسور هح هسادنا هروق

 هدیرلامو نامروا . ردقوح یرلتلفاطب هدنتهح

 ۰ رد اط ولب ارک او یتوطر یساوعه ۰ ردهدایز

 شید «هشیم «بولوا قاءاچ ینوچ هكنیرانامروا
 -رواو .ردراو هدیرلحافآ راسو روءالخا «قادو

 یتا نلسد نور و دروق ءزوموط «كك هدرلنام

 ۔ و هدر هت لائما ی و «بونلو زوکوا

 رلت روق .هدهسدا عون "اسطق ید ,نوعغب ھل

 كنغاروط . رد هدققلازآ هنوک ندنوک ین راد

 رادقم یلبخ دیوار تبیمها هتعارز «رار هلعغلاتف

 و
 - ىلعو ی.هعا تاناوسح «بولوا قوح هدیراراح

 كتلاإا .ردقوچ یرلنویق هجا یرلیغایب صو ص2۱
 یسهبمالسا *یلاها رانا نالوا هدنرادقم ۸۰۰ ۰

 لیخ عیانص .ردلونشم هلکرردشبت نافوص هعلشاپ

 داكد هلراعاف دوم. او هخوم «بواوا یرلا
 جریک «یناوا ریناب بیا «تیمرک .هلفوط «وتریپسا
 یسلاها . ردندنسهععافص تالوصحم هعلشاب هراسو

 ندهزاس و رانات «نالآ یه « نآوتبل « سور

 لوس ۸۲ «یسهبصتو رهش ۲۵ كالا .ردیکم
 هاضق

 اتو رو :ک نکلا تابومح

 ااو یی تاج ج
 موش ۲9 0 فر تاب فرات ار هم
 .رشود یدرک اش بتکم رب قجآ

 قلم هب هردوعشا هدقل دٌوانرآ

 ندنهیحان یلفاط نمی ایسیلام ۱ هدویغ



 و
 . هزا هجمروغدو هلیس هبحات قنلف «بولوا هیحات رب

 -اقاق ) .ردعفاو هدنرزوا یدودح غاط هرقو هدنس

 هلیسهورذ كغاطوو هدنسهل ام ییونح كنغاط (هشر

 «بولوا عقاو هدنسهرآ یسارحم كنربن (هنویچ )
 دواکدح قرهلوا بک ندکیلوتقو مالسا یسیلاها

 . ردرلمدآ

 ۱ یرو ص

 زوس رکح زار نیا دوب ناهنپ هک ر اذکب
 ےتسکش دنج لدو متفک هک راکنا

PE.ارمشم هسنارف ( ۲0001۲ ) .. 
 - 5داز هبدنامر ون «بولوا ند یدوسع

 هد ۱۷۱ «هدلاح یتیدلوا بوستم ههل ام رب قدم

 ۰ ردشعا تافو هد ۱۸۷ و ‹ شم و هدسراپ

 -اک تولوا ندنسارمش نارا

 : ردکنوا تب وش .ردیلناش

 ینیدلوا ینا مزالم هدنسودرا هصاخ هد ۹

 نالوا عقاو : بولوا میا هب هدب د > راکفا 22

 بنام عطف » هلک 2 ا تماصت ر اهظا هدر هراحم

 تناکداز نکا شلوا اولریم هد ۱۷۹۲ .كرهدیا

 شفلوا مفر یسهتر ,هدکدلر و رارقهنمادفتسا مدع
 ایف تورك هرکسع ندیکب هکر ا

 ر هد ۱۷۹۸ و ؛شلوا قفوم هدادرتسا ینسهبتر

 - راس «قرهناوا قوس هباملاتنا هلبا هب رکسع *مزرفم

 ههسنارف یبهتنوماسو ءروبم هافعتسا ینلارق هند

 - اب راحم ههاک نامه هدنتیعم تی راپانوم .یدشع ا قالا

 (یوون ) زکلابو ؛شعا تقابل تاتا «بوالو هدنن

 كلن وک زوي . ىدا و هراب ۱۶ هدنسهراج

 «بودنا برح یژراق هنس هفود موفنآ هدناحوقو

 هنسهده» ندنف رط ترایانو <« هک ٤ا رسا ینو

 هد هة رجب هكعل . ید

 بیقعت ی ( رخولب ) هللا یک ۰
 عوقو یسهروهشم ةبراحم ( ولرتاو) «نکیا هدکنا

 «یغی دنلوب رظتنءو جات هكنسیدنکتراپانون «بولوم

 صا < هدلاح E ینسس كيوط یس دنک و

 هنوحم كروطاريعا « بوق هدادما نوعخیدل

 وا بجو یاب تو
 ۰ ۰ «بوذلو

 ندنا نیست هک ندا. زدم

 قجنآ بویت ا قیدصت ینتیریشم كنیدنک تموکح
 هنسام ناصاو «شغلوا قریدصت یتربشم هد ۱

 یلقح ینتکرح ی هدولراو .یدبا شلدبا باضتا

 یراتآ شمن رکید هلا لئاسرضمب هرزوا كمرتسوک

۰ 
 9 ۳ 1 2 ع 1

 دنرکسع زسنارف «بولوا یلغوا کیآ ۰ ردراو
 ۰ ردرلشل وا لئات هنسهسر كل رف

  .تنهیسور ( 6۲0۳56۲8 )۱ ۰ ۰ 2

 هم تتلو ءدننلا هرايس ] عدد
 . «پولوا هبصق رب مکعسم هدنسبغ لاعش هرتمولیک

 صوصخم هر غاص و زد «یسلاها ۰

 هراسو نون « هقاش ریصح «هعصاب ,هخوحو یتکم

 ,OE غاب هدنفارطا هلب را هق ر اف
roningue RON.و " 

 هرتمولک ۱ EN ۱ هکنینورغ

 2 وب گو هدنرزوا یر (هسن وه) هدنسد8 رش لام

 نالوا یمانمه هدن راقو هرتمولدک ۲ - ندنصنم

 « یسل اھا ۶:۳ ۵ «بولوا رهش رب یزکس كتلابا

 دعاسم هناوخد هدكرلیک كوس « یرالودح ددعتم

 ءیسیروک ۸ «هرزوا قلوا حم ك یر ءینایل

 ۔ اسیاک ۱ ۲ «هرزوا قلوا عنصمو مسج یر كل ذک

 ی

 جرات «یتونفلا راد «یناماکعسا طاحم هل رلق ددخ < یس

 تایلمص هیعیبط تمکحو ای رشا «ی-هزوم یعیط
 ؛یسایمداق آ یشارتلک,ه و یرامعم نف « یرهناخ

 نیتال و هبرګ هلیبتکم صوصخ هرلیغاصو زسا.د
 یبهنافنگ او ءیسهحناب تانابن ,یرابتکم یناسل
 هنساشنا یک راجت «یسهبریخ و هبلع تایعج ددعتم

 «یرلهقراف شاق یلکویو زب «یرلهاکتسد صوصخم
 . ردراو یرازاب چوا هدهنسو یتراجم كل شیا تل

 ر « بواوا رهش ر روهشهو لوس هداطسو نورق
 ۱ . ردشغآ و شا طقسم كریهاشم لبخ

 لاح یاهنم ککتلطف لاا هک نوع س

i Oy 
 .همنال آید اقرش هللا یلامش رحم " الاعش «هلرلتلایا
 هحاتسم .رددودحمو طاع بتكلم هرووااه كب

 ۰ . ۲ ۵۲ 4 ه «بولوا هرتم ولیکم برص ۲۲۹۸ یس هیس

 زکد «بولوا قلآ كي ییخارا . ردراو یسلاها

 ۰ ردرلتعاب رادتس نیتم یثراف هننزواجم كنىراوص

 هدشلبا ا «بولوا ( هسنوه ) یربن هعلشا
 هدكنناتس كور « لر هشلرب هل رهن ( ۲ هدوا )

 لیکشت ینغامریا (پیددیر) نالوا دعاسم هنیلوخد
 2 ۳ ا ام تاتار رويدا
 , كنغامربا (سما) هدنف رش یاهتنم كنلحاوس هردقوح

 ٠ أوال ) هدنبغ یاهتتمو (رالود) نانلوم هدنبصنم

 کک ق د ا رو ق ا



Eزکد ور 0 ا  
 : کاو هدقعازوا لحاوس و «

 رازح شعب نالبشالک ۳ یرلکح هشتم هب هر 0

 قاق اطب یمسق یب ونچ قرش . رد دقرمقبخ هادم یخد

 (۲1) هلیسهطساو رلةدنخ یراوص قم «بولوا
 ك هتعارز یسضارا .ودهدقفا وا هلاسا هنر

 هدنسهباس هبنف تایقرت « هده سیا لکد للشیریولا

 هنحارخا غاي « سئاس « نتک هلا هعونتم رباخذ

 .ریل | تالوصح یلخ ندهزاسو تابوبح نایاراپ
 هوهاش كنلاها « بولوا قو یراراجو امص

 ینایو رینیب
 هدرلتلناطب بولوا زا ےل یرلنامروا .ردرومش«"

 نلنید (بروت) نالوا ترابع ندنانابن شموروچ
 . ردا مفد یتجایتحا تاقورحم قاروط سنج رب

 هدنسههاس هبنف تایقرت كرب رادتفا تلای و ۱

 هنکي دلس هلوالصاو ردق هرلءرن هلوق ترغو مادقاو
 لباقان لوا رص جوا يا و .ردهوع و لام« رب ۱

 هل رک هنجما ندرلتلن اطب «بولوا رب ر یاخو قکمم

 ندنسس كراهغابروق ناروطهدرلوص نوفروطو ,نم
 قاط رو « سهلدب شيا ىش ر هةشب

 ۰ ردمشنآ كم رب دشت ناوبح یلوغشم

 وص یاس
 یعفچ ر هل .یدنملروک یش رب هقشب ندنرلشوق

 ر هدهلو «قمروا همزاق رب هفاریوط زرسدادعتسا و«

 هدنششن قفوص سیروس هرارب رازهروشو نابوج

 هنسهرتمولیک عبس ره هسیا نوکو  .یدرونلو

 .ردهدةلافوح یخد هوکندنوکبوشود لاها ۰ ۱

 لزوک و راداوه « عساو دا رلیلب وک موملا ىلع
 لزوکهدنفا رطا كن رلنکسم «یرهاح شفلوا سقت

 هک ځد ریلد رالتوا هدراراچ و یر هاب و راج

 هدنکوا هانبروبق « یرلنآ لزوک هل راکتبا نایاش
 یرهیعرز تالا لکم او هوا یی 7

 یولس هدنراب وک كجوک لا تن هکنینورغ .ردراو "

 ۔اہنو یرهزوم هقیتع راناو یییط خیرات ر احتل ۱

 هدیرب ندننابسا كتابقرتوب ؛رویاب روک ی راهعاب تات
 . ردیسهمانماظن یضارا نالوا صوصخ هش رب دنک ۱

 بول [ هراجا رب نیعمو دو دم یاسا یخارا : هک هل وش ۱

 ابو قمریترآ یبهراجا ویو «رازامهشی راق هشيا رب چه
 اتسم .ردرللکد زاح ققح كعا لیدمت یرجأتسم ۱

 - هقشب ايو كرت هنبراهئرو ینقح هلشبا یییفارا رارج

VAN و نر 

 لاقتنا كتح وب زکلای ۰ راریلسهدیا تخورف هنر
 هدنرادقم هراجا كل هنس کا یناحس ا یضارا هدنفارف و

 .راربل ۲ نت رک

 فن ەر وسا ( 6۳۷۲۵۲۵5 ) ۱ ٠
 چ ۵
 روس رفو هدنسهبح ات غروس رف نر

 هبصق ر یزکص ۳۳ هدنن وح هرتمولک ۰ هلخ

 هن رلتن وق هرو رع یا « یسلاها NEV lS «بولوا

 جارخا هفرط رهو یبارسو هسملق رب شفلو صوصخ

 .ردراو یرینب E نانلوا

 ( غ دو دال 2 6۳068 ) دنالورع دوخاب
(land, Grönlandا  

 یساسا هک« ردرب دز عتاو هدنسدق رش لام یاہنم ك

 « هدلاح یغنیدلوا رونسم هدنتل | یرزو لات بطق

 هر ز>ح همش ۳۸ كوس 7 ابوروآ هلا ا سآ

 هرولوا دتع یرعواع هونج هدننروص
 ك دنالنن و رع س. یس ۹> اسمو دودح ‹«یقوم

 دودحم هللا یاعش دمعم رع یسهلومحم لام دودح

 یضوط هما یسالطآ طرح رع « هدلاح یغیدلوا

 یلحاوس یونج برعو بونجو قرش «بولوا دتع
 قس-هقرش دودح .رددودح هلروک ذم طع یک

 ‹«یزاقوب سیواد طو ص هب یسالطا طع رع هن هسا

 -اقو یدنک « یوق ها «یزافو تا «ینوق نفاب

 دند ع یزافو نوزور تابنو ینوق لاه ءیزآ
 ردق هب ىلا“ ض ص ۰.۳۰ لدنتهح و - رو دیا

 لحاوسو الماک یه لحاوس « بوایهلبلدیک |
 قرش .رد هفلوا نیو فشک ی عقرب كنسهیلاعش |

 ام هدایز اهد هنافس ریس رازو: هسیا هبت#

 ندننورپ (قراعس) عتاو هدیلامش ضرع ۷۷ «بولوا
 فقکتم فن هلاعش لحاوس . ردشمام هلق. هب یراقو

 ردق هننور قرامعسب وبشا ندنسهطق كوص نالوا

 "اب رقن هرزوا مقتسم طخ هلو هم *یضارا 3
 هلا مش ضرع ۷ ° راو هرتمولک ۰

 هدنک | هرتم واک ۱ ۰ ۸

 «قرهشالراط هک دیک هب یاش نداروا «بولوا

 وا ینم هننورب (لوارق) هدنل امت ضر ٦ 7 مات

 ضرف هدیلاعش ضرع ۸۲ یسیلاعث یاتنم . رول
 ۰: هاب ررقت یو هبونح ندلامم «.دلاح یغیدنا وا

 یں۹ س هحاس هرزوا باسح و. ردهرتم ولیک

 .زوم نزای « بولوا هرتمولیک عبرص ۰ ۰



EC 

 ىك لاق نالوا عبات ههقراعادو نالتروق ندر

 اس رقت یرارب  NANرده دنتعسو هرتمولیک عب ص

 ۔زوب «بولوا ترابع لند ۵۳۲ ۰ یسااها لب وب

 ,هسرونلوا هوالع یخد ویکسا ردق ه ۰ ۰ نایاشاب هدرا
 .رولوا غلاب کک ۰ E یس اھا عو

 هاعآ 0 ار یلحاوس شا كدنالتورغ

 هراز اف رب دمع“ شماغ وا فشک ز ونه دوخاو یسلوا

 یغلو بڪ م ندهطآ چاق رب نرل ندنرار رب

 .ر دات

 بس . یرازجو لحاوس « یبهیعیبط لاوحا
 پرصو قتلبق شمقبج هنا دازکد یسهترش لحاوس
 .روک یلقیشالوط كب شەریک هنجما كراهرق هلراا ورب

 ندرلابق قوچ رب شلبرس هنکوا ثالءاوسو ندرازف
 كسکوب تب رلحاس برصو قلابق و «بولوا ترابع
 -اخم كبو روز كم یبرقت كّماذس ندتهح و «هلغاوا

 لحاوس زکلاب ین افس ابوروآ « ندنش دلوا لهرط

 مق كاحاوس و زکلابو < شل هشانب هنس هر رع

 رار ع٤ كح وك ماط ر رل بل هقراعاد ا

 یخد ندلحاوس و قم ۰ ۰ ردرل شل هدیا 0

 یدمرس « بویمهدیا تحایس یرعوط ه«یرجا
 عنام هنفشک كنف رط چا كدنالا ورع راراقو رازو

 ندلاعث .ردلوه یسضارا لاوحا زونه «ندنغیالوا

 لیکشت هلام کیا «بولوا دتع لابج «هلساسر هونج
 ِ شغل وا نم |

 یغی دنلول یرار, عفت سم ضعب اذهعم :ردشملاقا مدت

 كەر و سا ندرل الوا بارق هلح اوس ندرلن و و

 و اسب ء بونا راهرد شم هاشم 1 زو

 .وک یکیدشود یراهلتک زو میسج هزیکد ندراهرد
 ندا كرازون هدهدنرار ضم) تالحاوس ردو

 هردلقح یسلوا رابنا دارلن و بولکود را زص هزکد

 كا « بونلو یر هطآ قوج رب هدنکو لحاوس

 مب ۷۷۸٩١ ) وقسید هدنسی رف لحاس یرلکوس

 ۲۷۷٣ ) لوبرویا هدنسیقرش لحاسو « ( هرتولیک
 1۳۹ ) نهوف ء(ك م ۱۳۷۱ ) غنیروالق “)ك3م

 ۶۷ 4 ) یودلوقو )ك م ۱۰۹۰ ) نوناش ‹(ك م

 . ردب را هطآ ) 3 1

 یت رع هحرد كدنالن ورع س .یساوهو ملفا

 كا .ردیفاک هنعالک ۱ یتفجهلوا هدلاح هن كنساوه

 تادضرف هدنیمک و «هدهسیا

۳۳۳۲ 

 ۋاھ كا u م نالوا یرب قاحعص

 ۱ هیاجرد ۲ ۶ ترارح هدننآ سوت-غا نالوا یعسوم

 ۲ یخد یک دنیا یعاش 13 ندهحرد ۱ « هدهسراقح ردق

 بو ول وص هک دیک اوه هدلوان رشت و لولبا .رولوا
 .رفص ایداق هدم وموبو ؛رالشاب شیت هدرا نب ردت

Eوف  

 . هشا ردق ههکرد ۲۰ رفصلا تح «بولاق یغاغآ ند

 «هدهسراقحردق ه هحرد ۱ ه یراقو قد رفص .هدنآس

 ه شا هب یاش 11 ند رفص هن «بولوا قوح ینالوغ

 . قوس هدزوم < والا هکعرا هدنار زح را راق

  هصیق اهد رازاب هدنرارپ یلاع اهد كنکلع .راقلاق
 ' كرلبل هقراعاد « بولوا یلئدش اهد رل شرق و

 :نالوا یسلامش كا دار هاکسا ی رلکد شا ا

 قوت وص هد (قیلوانر وا) نانلوم ہدہاامڈ ضرع ۷۳۰و

 تا هدهوا اهد ۰ردهدلاح رب كح هل هلن اط روز

 «بولوا یدمرس رازوو راق هدنرزافو یدنحو
 ۱ ؛ رونلو هددکرد ه۰و 4۰ رفصلا تم تدور

 . لاحم یساشا ناوبح و ناسا هدراروا قترا و

TEVRهتي اسن | هللا فشک یعیبط رارسا ز رکاب  

 رلحای س لئرغ نالو هات سوزرآ كا تمدخ

 «كر هشل هعب هلءولوا اندامو قرهوف ه هکلمن ینراناح

 هرابکب هتدورب .رارولبقوص ردق هرارب یلتشهد وا

 هئاسنا ندو «راهئوطرف و رل. .رو یتدش كب «رازوب

 فبثک تب نریدشا سح لاح رب یک راتاب راهنکیا

  یرراوجو دنالنتورغ « هسرولوا منم رلسیس

 رب گی هد س .ریلم هلیشالک ۲

 ۱ قانارق رب یاد « تولوا هدنلاج هع

 هرص هرآ یلاعثر ےف زکلاب هدم“ و موو ؟زروس مکح

 یراق وا نت روک یک شلرو هنفک «بولوا شاپ :ہل

 روات هلرما یایض 7 زکنا تشهد یرار یاخو
 .ردیا

 یار وط كدنالت و رف بس .یاناویح و تانامت

 راکعچو تاتار عاونا هدزوم نە هعل روق ندراق

 ۲ نو وس مکح ایشک هدم وهوا «هدهسردنا روهظ

0 

PDT Woست ا 41 ف  

 قخهد هحرد كنساوه

3 3 
 یاد

 ران و قوئوص ندا تدوم افاعتم و قاقاروق

 یرارح اهم اوروآ اذهعم . .زگآ هدفاسم هنسموس

 :es هرآ و یعالا رب رادتمرب هلراهزبس ضمب

 ۳ یمرف «ناشواط ضار هيلع

 ۱ ۳ نالوا یعاریو یربا كب «یسنج نیفیص نانید
  (شورفانآ )و «موکن الملاللوف هدهمکج قازبق «یلآ

e 

 تاناوبح



 دهفارفح ةجرد ۱۳ ردق هیلاعش

 .ردنرابع ندناویح یجتریب رب هباشم هبیدک ن
 -رلش۶ا لاخدا ید نویقو ریفیص رادقءر رلیلاپوزوآ
 ءاباب قا «شوف هرق صوصخا یلعو یراشوق .رد
 .زکد :ردقوح یرلسنح یحاربب 1 هغراق «نیهاش
 مسج یک یسیآ زکدو هنیلابو یعاونا كرلقیلاب هدنرآ

e 7 
E ۰ ۸ 
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 یندعم روک هدنرلم ضد :ردقوح ىن هيرش تاناوبح
 هدناقور و جارخا روک «بونلو هزاسو صصو

 .رونلوا لاتا
 ندنف رط ربل هقراءاد دن الت و رغ س . یسلاها

 «بولوا هدئسش رغ لحاس یر ناناوا راعاو قانا ۱

 ضع ۷۳۰ ندننورب ( لوارق) ک.دنبونج یابتنم
 و زا و

 ۰۰ یهدنتهج بونج «بولوا مقنم هغاعس کا

 كن سیجترب .ردمسقنم هیاضن ۷ کءدشفرط لامشو
  هطآ (وتسید) یهانسیهکیاو « «(باتدوغ) یزک

 .ردير» اکسا (نواهدوف)عقاو ه دنسب وذح لحاس كس ! ۹

 هدفارطا كن هلکسا كج وکرب یاد یزکم  كناضق ره

 یءهدیونح كا یربنوکسم كا رد رابع ندهاخ چاقرب ۱

 یرغوط هلام «بولوا یساضت ( باه سنایلوب )
 نوا .ریلازآ تبروم4 «بوشاکریس یلاها هج دلقیج
 یس۲۳۰ زکلای ندنسیااها عوم نالوا بیرق هک

 لر ابو رب یروصق «بولوا لهقراءاد صلاح _
 هلصا *ی اما .ردزلم دل وتم ندرلسل هق راعاد هلا

 ومکسا نالوا رتعتنم هدنسهبنطق راطقا كناقصآ

 راعا كرلبلهقراعااد رلنود «بولوا بوسنء هنتیسنج
 "الاوث «هلففلون یخد هدنجراخ كرار یراکدتیا
 لحاوسو دا فداصت هن راث ردق ه هخرد ۲

 E هدنراراوح هحرد ۷ یخد هد هقرش

 وا میطم و ن نوک اس م ین یرلسنی راس رلنو

 :ودرلمدآ زغوشود نسیرلاو لب قجآ «بول
 زکدو هنیلاب اگادو ؛ ؛ ردسب ك یرلشاو تسوا

 -وق اف كم ید یرلندب ندکع یفایو یتا یسیآ
 ھه دت هنص و و لوغشم هلن .هقملابیو قایحوآ .راق

 هدکنکح كر وک بواب قاق ف.فخ عول رب ندردو

 هی رجا ینوت كنیک هدب را .ردراو یرلت راهم كوين ۱

 تاق کا شلر وج هیراشرد كنکهدیراشید و "

 یهدنلاما «لساو تاودا ضمب هرارک باوئا ندرد ۱

 . ردیا تلالد هن رلیعینط دادعتسا یخد یرلتراهم 1

 ناتسنورپ هنرن الوا نک انس ربارب هلال هقرااد 1
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 رومیکسا راس یرارکید «بولبردتا لوبق ید
 .راراپاط هرلیرو نج ېک

 مدقم ندنون یتراجت كدنالنو رغ — .ینراج
 ۱۲ «بوناوا ارجا ندنفرط قاود هقراءاد فرص

 دنالد و رغ رلنویو ؛یدشفلوا صیصخت اکوب یک
 « بو روت و کد ی همزلام راسو هربخذ نوعسیلاها

 قلاب «یبرد یسیآ زکد «یسوب یکلبت هدنراتدوع
 تالوصحم راسو یکیک هنلاب « یغاب نوط «یغای
 نلنید تیلور لمعتسم هدنلاما نیاسروو یبهیلحم

 ًارخؤم .یدراردیا لقن هبهقرآعلاد یغاروط سنجر
 ندفرط ره «بونلوا هدعاسم یخد هننافس رام

 .راردیا تراحت یارجا ؛كر هلک بودنک نئاغس ضعب

 شک ددنالن ورع بس . تهی رات لاوحا

 رب و «بولوا کسا اهد قوج ندنفشک فاق مآ
 كرلبل (هدنالسیا ) ندنرخاوا یدالیم نرف یحنوا ان

 یهدنالسا شمایعوا ه هنوطرف ادتنا .یدبا یعولعم

 هنن رل رهشم# هدنندوف «بوشود هدنالتوغ یضعکرب

 هدعب و رل هدنالسزا ارابتعا ند رات وا هلکمرو رخ

 بودیک هدنالّتوف ردق هنس زون ترد رلیلجورون
 لیخر «بولب دونوا هسلصت ره هدع) رل دیا هد

 تاب «هرکص ندقدلوا زلدیشبا هلس یمسا تقو

 ندنفرط یتویرح رایاد هدیدالبم نرف یعتل آ نوا
 یدالىسم نرف یز کس نوا «بوالوا فشک ن دکب

 - هس غ لحاوس ندنف رط املاراشم تاو د هدنطساوا

 هنناکساو رامعا هلیساشنا رلهاکسا كج وک ض مپ هدنس

 شفلوا تفت

 و «زدنفیدلوا یدادعتسا

 كنسیضارا و اومو افا قجاو ؛

 هدیراقود یقجنآ رلهلکسا

 هنجارخا ك هيرا_ داوم لق نوا شب نالساص

 ۰ ردشمهم ال روک تاقرت هوکرب « بولاق صوم

 جورون جوسا ك رکو هقراعناد كرک یر ندرلتفو وا

 رتئیه یننو رلیک هلناءهفد ندنفرط «رتلکناو انالآ و
 تایرحت هدنلحاوس دنالثورغ «كر هل ردنوکر لحایسو
 . ردشغلوا ارجا هشف

 ا ینیدلوا لدابآزوریف «بو | یر
 یواح تیب زویتلآ

 وگو وا تاب وش .ردراو یلاوید بل ص

 دابم هک نبا كشرز اما دهاوخ ارح

 دتکت اهر یرکید ارح ربسا دننک"
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 هدنفاعسو تالو برع سلارط

 انقر هدنسیبغ مر ۱ نایرع
 ند ی ییاضق غاطرب هل ص نالوا ییازریه «بولوا

 یلیخ یرللام یهدنفرط با «هلکشغا قش هقرش
 چاقرب نبا ندغاطو «یک یعیدلوا رادلوصحمو تبنم

 یزکر .ردبا اورا ینسهووا هرانح ید یاج
 هرتم زوستلآ شب و هدنرلبراتو تب هنامرلا یداو

 هدنیونج هرتمولیک ۸ ۵ كسابارط قرهلوا هدنعافت را
 تبنم كا كتیالو اضف وب .ردنایرغ رصق عقاو

 «نارفص « هبرآ «یادغب بولوا یر رادلوصحم و
 جافآ نامه قوماپ . رولوا لعاح

 یغادلوا بر یف دن اط هم جافر «بولوا هدنتماسح

 یضارا یخد هکمرو تالوصح ماونا لام اکو < «یک

 هتهارز لاها« هدهتسا راو یدادعتسا كيلقاو

 -اها « هدهسیا نوکسم ییخ اضق .ردراشمامشل ۲
 هنرادقم هلس كنارق ندا نفر ناق جو كنيل

 ۰ نر
 هرایسو لوسر

 .قدمهلوا سرتسد هنامولعمرب راد

 ندنسارعش نارا (ازریم- هاش ) ۰

 E تیم ناطق یو
 :ردکنت وا تب وش .ردندن داغحا

 تساخرب اچزاوت یاشاعب مه نیمز هک

 كنيدک ىکا ید ندنسارعش ناتسدنه س

 یرکیدو یولهد نیدلارصا میش یرب «بولوا یصاخم
 بل سم یسراف كنسجر ۰ ردنمارکاب هللا عر درس

 .ردراو ییاود
 .ارمش یلنافع_یرعه نرق" یعاوا ۰
 ۰ زدن دنس هک " رادراو « بولوا قدنس ی. رع

 هب ه ول وم تش رط ۵ دعا « بو دیا كوس هب يلع قیرط

 دالب رود تدم رب <« قر هقح هتح ايس ۰ هليا ستا

 هدنلوخد هلوناتسا هدنخران ٤ ٩۰ «هرکص ندکدتنا
 وا تب وش :ردشعا تافو

 رده یسهداچ ثالد رعه درد هکم دید

 ردهئیس هراچ اک ۲ تلصو بیبط یدید

 نوامه كر هديك هناتسدنه هلق رط

 .یدشمرک هنکلس یرلمزالم كهاش

 : ردکنوا

 تسود یور دنبب هکد ها وی٥ هنیس كاچز لد

 امراکقا نیس رپ هنم قفشم یا مهر
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 هیئوق (یدنفا - ۳ ای
 یبپ - جاما یرد «بولوا ندنرلماح یر

 ترف ئاتسا ندنخ رات ۲
 :لاحترا هد ۱۱۹۹ و ءشمک هداشرا ماقم هدیولوم
 : ردکنوا علطم وش .ردشعا

 مدتیا ریز هیهراوا لد كقلز رات
 مدتبا رییدت هبهناوید هلهحو نسحا

Great Grimsby ) ۱ 3 8 37  

 : (ناوتنیل تنءرتاکنا ] هک د تر
 ى هدنسدق رد لار هرتمولک ۸ كل وةنسل و هدنغلت وق

 3 بولوا هبلصق ر هدننصنم كرم ( رهوه ( و

 . هنساشنا نافس یو ریمد «یسلاها ۲۰ ۰

 . «هتسارک ءیرهقراف طالخ ؛یرلهاکتسد صوصخ

 | تو ینایل مالغاص «یتاجارخا قابو یروک ندعم
 .ردراو یهر تراب كاشیا

 1 (-Canton des Gri یسهبحا | ۰ ۰ °

 ۲ یقیسهقفتم ربهاچ هرج وسا ( 5 ۱ در رک

 یاهتنم كەر وسا «بولوایر كنبحاو ندنابیکرت

 E n .ردعقاو هدنسرب ونح قرش

 تنس ہلامش «بولوا طاحم هللا هبعیبط دودح ترابع

 . «هلبرلهبحان نیستو یروا ًابرغ «سیرال-ف و لاغ
 تارت سوا ید ارش ءایدرابمول كایلاتا ابونج
 ۱ 4۷ هلا ۱۱٩7 .رددودح هلبراهطخ لوریت

 ۲ قرن لوط ۸۳۸ هللا ۱۱۹و لافت ضرع
 ۱ شوق قو 1 2 ندقرش < بولوا دم هدنرهرآ
 ۱: و لک ۱4۰ ار هلماسح یعيوا
 | كەر وسا ,بولوا هرتمولیکع برم ۷۱۸ ۵ یسهیعطس
 1 قجنآ ردهدایز ندنس دسر « هلفل وا یس همحات كو كا

 اها هرج موا نوت «بویلوا هدتبسن وا یسیلاها
 ٩۳ ۵۱۰ هیحاتو هردهدنتتس یر هد ۲۹ كنسیا

 | هنشاب هرتمولیک عبر ره «بولوا ن وکسم هلنا یلاما
 یه ۰۰۰۰ ندهروک ذم«یاها هرشودیثکا ۳ یقتجمآ

 . هنفصت نيلاها .ردناتسنورب ی ۰۳ ۵۱۰و كیاوتت

  هدنتهج لاعشو هدنسهضوح (نیر) ینعي یرادقمبب رق

 ۳ هدنس ال ام یزکو قتابددآ «نالآ یرلنالوا نکاس
 . یروصتو هلبرلت سا نابلاتنا یعبس ر نالوا نک اس

 دار دماکتمهلناسلرب قوز و ند هعن ال نانید شنامور

 3 1 ءبواوا برصو عفت ص كبو قاغاط یسضارا

 ۲ ندسهورد (درانوف دون) كلاب *هلسلس
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 (قیتر پلآ )و (سیرالف هد پلآ ) نمی هبش یکی
 یرضوط هبیلامش قرش ندیونج برغ یرلهبعس
 ییعکیاو ؛راردبا قشقسه>ا نوزب غ«قرهنازوا

 یونح « قرهلرتآ هلوق ییا قرهلوا ییونجو یلامش
 | كرلفاط و .ردبا قیرفت یندودح ایلاتا امسق یلوق

 ۳۰۰۰ ۱و ۳۹۸۰ یعافرا كن رهو رذ هسکو ك

 یخد یراهرد زو . زاد مر زا د زا فرم ۳ هلبا

 ناقآ «بویش و هووا هدنرهرآ كرلغانط .ردقوج

 نانلوا رک ذ .ردنوزواو راط هدیرل.داو درام

 وب كنفامربا نر هدنسهرآ كلابج ا یتا .

 ینیدق۲ رلیاچ قوچ رب ندبا لیکشت ینعبانم یراق
 هام هدهدنسهرا :لوق کیا كن یعکیا یک

 ]  ( 9یونج برش یابتسو ؛راقآ یربت ( نا
 هل.-هطساو یغامریا ( و ) یهراچ هایم كنسهشوک

 لاعش هان وب هلیجو وب .رولکود هنیزیکد قیتایردآ
 ةطق كتر ام کد قو زیکد هرقو یزد

 بوذل وب هدنماقچجا ٤ میسقت ك سکوت كا كنابوروآ

 قوئوص عبطلاب یساوه .ردیواح یرلطخ هایم
 هنرلتهح قافاط راس كن هر وسا «هدهسیا ترسو
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 هدصرک مآ كنسیشارا ر 8
 تاحاستحا ینالوصحم « بولوا تارز لباف یر

 كنسداو یر .زغا تاغک هلس هنفغصن كي هيلح

 كنسرضارا . ریشیتب یخد موزوا هدنراف رط یغاشآ

 هدنرفرط ضعب «بولوا روتسم هلرلنامروا یخ رپ
 ۸٩ ۰۰۰ یسهلها تاناوبح . ردهدقااز] هک د شک

 ۲۰۰۰۰« یک ۰ «نوبق ۷۰۰۰۰ زم

 هدنرلغاع .ردنرابعندریکس كم چوا کیاو زوموط

 یتاناوبح وا راس و ناشواط «هجهرق ٤كك «ییآ
 رک,د «بولوا كو ك یراشوف هرق .رونلو یغد
 قیلاب قوچ هدنرابنا .ردقوج هدیرا شوق یار
 یر چ «هدهسیا دوحوم نداعم عون ره .روالو

 ك یا نص . رداکد لو ردق كجهناشیا هلتیمشا

 هلناجوسنم كيباو كوب ضمب زکلای «بویلوا یرلیا
 نوتوت هللا هبو يک یازجاو رلیش همروا ندناص

 یتراجت ةبامرس هصاشاب .ردراو یرهقریاف قاینوقو
 یروف «روک ؛نودوا «رمد «یرد «غای « رینیب

 هنیدید۶ رلو ریمد لاح كنبيضارا .ردهزاسو شش

 . كب جان ط: ناک ندخروز « بویلوا دعاسم

۳ 
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۳۳۷۰ AE: 

 .ردشل# هنلوا دید رد هب (هرآ وق) نالوا یرک ص

 بولوا 4ط رفم تا روم یتهوکح « ٥ نداضعا

 رب یثاد بک نداضعا ۳ و نالوصبم رب بک
 ةفاک شمردلوط یتشاب ۱۸ ۰ ردراو یسلحم تاارجا

 وا نیک ینشاب ۲۱ و كتا باتا یلاها دارفا -
 هبحان و .ردزئاح ىنقح قفلرا با ختا رلنال ۱4

 بولوا مقنم هبا_ضَق  ۳٩و هناا «ءراد ۲۳۲

 هقشب ند (ءرآ وق) نالوا یزکص .ردنواح ی هب رق

 ندرلهرق كجو یرازکص اضق بولوا یسهبصق
 . ردن رارع

 هدسوتح یاشرفآ (0۳۱00۵5) ) اه

 نالوا 5 1 a را رحاهم كنف ۱ ارغ

 هایس یلرب بوسنم هنتیسذج (توتنتوه) كرل ( ریو )
 رلن و« «بولوا موق رب دلوتم ندنرلجاودزا هلرلب راق
 «هنرزوا یشلوا طبض ندنفرط رازملکنا كننورب دیما
 «هدنلءاوایدالس رضاحنرق «بولکح یع وطهلامش

 يا كور دما «هدلاح یرلق دل وا یلترنک یخ

 هدنرلغاط (هدلوکور) مقاو هدنلاعش هرتمولکز و چوا

 « هلکر یخد ییساروا هده - یدرل ش۶ا نک

 .اشرغ) یرلفاطرب «كرهدیا زواج ییفامریا (ژناروا)

 یرب نانید قکلع رلاتریغ یفرغ ینعی ( تسودنال
 -رلشم رک نت کلم( ژناروا) یرارک, دو ؛ شت |ذاخشاناکم

 «ندنرلف دقار تاو ین رلب دنک ی خد هدرا رو «هدهس

 هدنجا یکلع رولوز «بویلبرمل ا یرفوط هقرش

 نانید یکم رلاقرغ قرش ین (تسا دنالاقبرغ)
 هداز ندلاپوررآ هحایس .ردرلشالا نطوت هدرن
 .ردرلمدآ ناقشیلاج و نک اس «بول واهاثم هرلت وتن وه

OHSاش را (  

 ER ۳ ۳ ۱ دن الاش رغ
 کا هدنقرشو برع وک (ژناروا)و هدن رڪ

 راق رض ی رغ » ینمی(تسودنالاقییغ) هنیرب «بولوارپ
 قرش » ین (تسا دنالاقف) هنیرکیدو « قکساع
 "افنا هدیسیکیا . رول ریو یمان « یکدم راقم

 دما رلن و «بواوا نوکسم هلرلاش رغ نانلوا ناس

 «نکیا شچاف هاروا ندرازیلکنا ندبا طبض ینورب
 «طیض ید یرب کیا و رازملکنا هدنخ را ۹
 كنس رغ .ردرلشعا قاحجا هنس هرم تسم ټو ر دیماو

 .اها و هرتمولیکع بص ۵ ۰ یس ےس حاسم

 یس ەي سة حاسم كنسيقرشو ؛یشک 4 ۰ ۲۷۰ یسل



 یار

 .ردیشک ۳۱ ۰۰۰ یسلاهاو هرتمولک مع برص ۷۰۳۳

 .رونلو یرلن دعم سالا لتسلک هدنسب رف

Grim ( 4 ) كخغللارق هسفاص 

Eولک ۰ كنيسدلو هدنتلابا عيسي ۱ . 

 (هدلوم) عبا هنغامریا (هبلا) و هدنسیآ رش بونج هرتم
 « بواوا هبصق رب یزکم اضق هدنرزوا یرهن
 هخوحو ییارسر کما لو ربمد «یسلاها ۷ ۰

 ۰ ردراو یرهق ر اف هلنافو

 و A هر ) هده رم وسا ( 6۲1۳0561 )
 ۲۸۷۸ تولوا دیک و زافو ر هدنلابج لاو

 درو نالاق هدراراق . ردعقاو

 صوص هرلهار فظ وم هلیس هفرظو تلریشیتب هندادما

 .ردراو یرلرولب هدنراراوجو یرتسانم ر

Green-Bay ( ) لیشی » ی 

 كلام هدىلامش یاشمآ « یوق ینررع

 كنل وك نان.ثر. ءو هدنتموکح (نسن وقسوو) كب ىج

 یرغوط هب ی رغ بوذح ندبق رش لاعش هدنتهج قرش

 ۱۸۰ یو « بولوا یوق ر نوزوا و راط دتع
 قدلوک .ردهدنسهرآ هرتمولک ۰ هللا ۱ ۵ کاو

 «بولبآ هلرهطآ هرص ربو هلبا هریزج هبشرب نوزوا
 قموکح نانیشیم یزغآو نسنوق-یو یمظعا مق
 .رولوا غلاب ردق هب هرتم ۱ ۵ . یانرد .ردهدناخاد

 .رولیکود رم چاف 27 هنا

 هنن هدننونچ یا منم كرفروکر وک فما ا

 - وب هلکساو هبصق رب ی زکر اضق یمسم هلمسا ون

 یناحارخا هتسارک و یسلاها ۰

 هدنعافرا هرتم

 هه روا

 ۰ ردفص ییخدم هدهسیا مالغاص ینامت .ردراو

 یرارحاهم رتفارف ش و ینصا نسل اها

 .رونلوا ماکت هجزلکناو هحزسنارف هدهبصق «بولوا
 هل ( ۲۵۵۲۰ ۲ 2

 ی « قامربا 4 ۱ رود رع
 «بونلو رهن یا هلعا و هدنس هعقج كلام ك لامش
 ییسیسیم « هلایرج هدنتعوکح ( یوتنک ) یرب

 یار .رولکود هن ره (ویهدا) میا هنغامرا

 هدنمس وم قاقاروق « بولوا هدناوط هرتمولک ۰

 هلیسهطساو رادنب هدنمسوم راروحایو ۱۰۰ یکیفاشآ

 دا هنافس ریس یاهرتمولک ۷ ۵

 هدنتهج برف اترو دم: كلام یرکید ےس

۳۳۳۹ 

 یر زا يا نا بیکرت ینغامرا ( ودارولوف )

 .هدنفاط (تنومرف ) كنسهلحاس رلغاط یلابق «بولوا
 ۲ اسد ا یرفرط هو ج هل
  ندیسالطا طع رحب «هلإ قش یتیضارا ( هاتوا )و
 | یطخ لو ریمد كوس نالوا دتم هلدتعمم طبح رح
 | عطق هفاسم كهرتمولیک ۸۰۰ و ندکدک ندنتلآ

  دناغ) هدنجما یتموکح (ودارولوق) .هرکص ندکدتیا
 ۰ هردنالیکشت ینفامرا ودارولوت كرهشلرب هللا (روبر
 | هدنتعسو هرتمولیک میم ۱۷۰۰۰۰ یسهضوح

 هفارطا كننوصو «ردرب رب هدنلاح لوح ,بولوا
 . زالوا یسهداف چھ

Greenock ( ) ٠ ك اج وقتسا 

 كووقسالغو هدنفلتنوق مضر ] قونیرر
 |( هدیلق ) قرلوا هدنسیلاعث بیغ هرتموایک ۰
 ۰ « بولوا هلکسا و رهش ر هدنرانک لوص تازواخ

 ` «یرانف «یناول مالفاصو كو .یسلاها ۰

 «یرلضوح و و ص وصخ هنل اصا رروباو مسج

 ن ا ا مونتم «یرلناخ ریمد
 | «دفاک ء رکش «رلشاق كوب «طالخو یزب نکل
 هراسو هملتخم داوم قلعتم هناز وغلا ص «هقاش ربصح

Eb۱ رولاوو یسه رګ ا كل شا كب «  

 . تأشن هدرهث ونو ندیا قیبطتو لاکا ین-هنیک ام

 + ۰ - ردراو کیم 3 (تاوس.ام) نالوا سا
Eهدسونح بطق (ا 0  

 ست نا « دنالتش ِ ۱ ا
  یرهطآ « جروج لارق » هلبا (نوتسفنیویل) «بولوا
 ۰۷ E ضرص ۱۲ ۳۰۲ .دنسهرآ

 . ردراو یتای رب لزوک .ردعفاو هدیبرغ لوط

Greenwich ( E ) ك هرتلکنا 

 . هردنول و هدنفلتنوق ا روس صع

 (هسیمات )و 0 قرش هرتم وابک ۵ كنسپ رب وک

  یلامشضیع 0۱° ۲۸ ۴۸ Ele كن ره

 واو ار رب هدف لوط ۲۲۰ ۳ هلبا

 «یتککم هیرکسع ةر كوي ءیسیلاها ۰ ۰
  قلعتم هنسهبرح رافسا هلرنوب رح ریهاشم فان مرتلکن |

 كوي « یسهزوم صوصخ هبهسدفن راثآ هلرلمسر
 ١ لیس هناعتک لمکم طو ص اکو و یسهناخدصر

 رازیکنا .ردراو یسهدصر تارداو تالآ قوح



 تان ها هلمر .عونبشآ یتیم هات
 . ررویدیا رابتعا ندندبن

Greenwich OSهديل اش ان سحا )  

 ر و ا 0 ۱

 ۱۲۵ كدروفتراهو هدنغلتن وق (دلفریف) هدنتم وگمب ۱

 هدرحم لحاس قرهلوا هدنسپ رع بونج هرتمولیک
 عقاو هدنلاصا | یدودح ت کج (قرووت)و " 1

 - اها قروونو یسلاها ۷۲۱۰۰ بولوا هبصق رب 1

 یر اب لزوک نانلو هدنمکح یهاکج رفت ك:سیل

 .ردراو

 ۱۱۰۲ «بولوا ندننق رشته ۱ سو سم

 تافو هد ۱۰۰۲ و ‹شمغوط هد (رولوق) هدنخم رات

 (دروفسقوا) ه دعا و (ماشیع) كن هردن ولادتا .ردشعا

  بودنا سیردن ین رللع ته و ه-دنه هدنبت

 ر ررم هسیزاب لا هلتعنع هرص هد ۷

 هدندوف < كر هديا جن هقسع راثآ و تک قونعت

 .بصن هنکا۳ تثیه ینونللا راد دروفسقوا

 لزنع یالوط ندنلرادفرط لارق هد ۱۰۱6۸ و

 یسراذو نیا الو هب هبرصم ةة وا یدا شفلوا

 هیضایر مولعو ؛ شمزاب باتک چاق ر راد هنی راناسل

 جان ر ندهءقرش 4:سلا قاعتم هیایفارفح و تثيهو

 .ردشعا هجرت باتک

 لصاو روم نالوا هلزتعملا سیر 7
 ی لصاو « | ۰ ردم تلبا_طمع 5 لازغ

 [ هل روس تەجاص هنسهدام « اطع

 .راخ سش بولوا نداسن ریهاشم ۱ هلا ۰

 نم جاج . ردیسهجوز كنيج ی
 هجرت ةهبحاص «هرکص ندکدتا لتق یحوز فسو
 . ردشمروط یراق هجاعح هنس رب ءبودیا مایق

 دماحوا نالا نز مالسالا

 (یسوطلادمحا نب دم نم دک ن دم لازع

 , وا ندهءءفاش ءاهقف راک او ندمالسا یالع مظاما

 یرهش سوط هدناسارخ هدنخرات ٤٥۰ « بول
 هدسواعادتا هردشواعهدنس هب رق (هلانغ) هدنراوج
 نیمرطا ماماهدرواسین هدءهبو ندساک زارا دجا

 كنیداتسا «كر هديا مولع لد 2 ندنوما یاهلاوا

 “کا ترشابم هیت و ترهش بک هدننایح

 ریهاشم كن هرتالکنا ( 6۲62۲۵۵ )

 از غ ۱ ۳۳۳۷
 .اتساو ؛شفلوا قیوشتو نیسحن ندنفرط هیلاراشم

 هب (یآر نمرس) «هاکرت یروباسین هدننافو كنيد
 ؛ شعشیروک هليا كالا ماس ظن ‹«كرەدبا تعع

 هدنروضح «بولوارهظم مریظمن و مار کا كملاراشمو

 هنسهلج هدهبلع تاذحایم ییدتا هلا الع ریهاشم

 2۸4 «ندنکیدتا تاشا لاکو مع هحرد «هلقوف

 هتک اسردم رب ل هم اظ) هسردم هددادغب ه دنخح رات

 بسک «هلا مولع سیردت هنس ترد « قرهنل وا بص

 یلغاشم اک هد ٤۸۸ «هرکص ن.کدتا رانشا
 هدعا و ؛ شتملکج هاوقنو دهز هشوک تدم رب « هلکرت

 «بودنا فن رش 3 یاضا « هلع نع هزاحح بناج

 تب هما عماج هدماش یشد نامز ر هدندوع

 ادم لود هد هسودم یدو برف

 تقو هلدهاشم ترازو هلئدابع « هلتع نع هسدقم تيب

 تدم ر «بودیک هب بر دنکسا ندارواو ؛ مرگ

 یتوعد كنیفشات ن فو ناطاس .هرکص ندقدلاق

 «هدهسیا شفی هب یکهرزوا كقبک هرذم ,هنیرزوا
 «هلذل | یرمخ یتافو : كبلا راشم ناطلع هدهار یاثا

 . یدیا شا تدوع هننطو «بونود ندلو یراب
 «بودیا لافت شا هلذرل ات و سدردن تدم رب هدسواع

 لوق نکاسردم هم اظن هردم هدروآسین هدم

 شوا رو. هتعع هاروا ,هلنفلوا مارا هنسعا

 یی دنل و ب وسنه ٤ هلټد وه هننطو و كرت هد ینو تارنو

 رب هدنناو هاقاخ ر صوصخ هنوفوص قبر

 داشراو تداص یع رم هی «بودیا ذاحما هسردم

 هدنشاب ۵ ٩ دنګ رات ۵۰ ۵ و ؛شمرک هلیردتو

 لا « بولوا قرح قاتلا . ردشعا لاحرا
 « «نیدلا مولع ءابحا» : رد آ هحور یراروم د٥

 <« « حولا » , « ط.سولا » ‹«« طولا » هدهقف

 « « لعلا » هدلدح «٠ قصتسلا» <« « ة_صالحلا »

 « « رظالا ڭم » ء٠ ةغ الفلا تفام» 6 لعنت «

 ۰ نونضلا» « «دصاقلا» < « للملا رايعم »

 < یا ءاتسا حرش ف یسالا دصقلا » « « هلها
 ةققح » ۰« لالضلا نم ذقنلا » < « راونالا ةاکشم »

 هدنکلسم وف ىد هو راتو« نلوقلا
 هد الو حرع و در ین راکفا فلت 4سالف < هل وب

 یرصاعمو ؛ شمزابیناتک « هفسالفلا تفاه » روک ذم

 یک کو ندسلدنا دشر نا روپشم ناناو



۱ ٣ 

 باتکر ب هلساونع « ىلازغلل ةف الفلا تفاهم تاشو

 هرا ر ندیا روهظ هدق رث یاصقا « در هدیا فیل"

 كنيلازغ ماما . یدشمرو باوح ندیع یاصقا

 وش «بول را لوقنم هدیرامشا ضم) ی-رافو نع

 ردندەهلج وا هعطق :

 مک زب نورت اک توبص یتبه
 رهزا دخ ملب هنم تظحو

 دنا اومولت الف تلژتعا ییا

 یرعشا هجوب ینلب اقب یعخا

 نده و یی وش یر كرعاش هدننافو

 بس یارس نیزا مالسإ ةح بيصث
 جد دصناپ تام و چد هب تابح

 ءاهقفو اط ريهاشم ( دجا نب دک نب

 كديلازغ ماما هجرتلا فن « بولوا ندهفاش

 «هلغلوا یسهرظنم نسحو یمهقطان موق .ردیردار
 ترهش هل ظعو هداز كا «بولوا روم ك یظعو

 ندنسهعماظن دادفب هملاراشم ماما یردار .ردشلو

 هجرت بحاص یدک دتسآ اوژنا رابتخا «بولیکح

 .یدشعالاغتشا هلسیردن هدهروک ذم هسردم 3

 ینروهشم باتک « ندلا مولم ءابحا » كردار

 را صتخا هرزوا دلج ر هلساونء »€ ءابحاالا بابل »

 ر هلساونع « ةربصبلا لع ف هررخذلا» . یدشعا

 هنوفو ص قیرط یخد كلوب .ردراو یخد ی
 لبخ ر .یدبا راو یییم هعاطقناو تلزعو ییاستا

 - ات ۵۲۰ گرهدنا دالب رودو تحاس ید تدم

 .ردشع | تافو هد (نو زق) هدنګر

 ا تاک ییا ارس نا
 ٩۳ ۰«بولوا یلدهشم ( -- انالوم ) یسیجنرب

 روبناج « هلتحایس هناتسدنهو ؛ شوط هد نخ رات

 «كر هریک هنتمدخ كلاخ یلق ىلع نامز ناخ یکاح
 هموظنم ر هلرناونع ی قل » هنمان تیو

 .یدیا شملآ هزئاج نوتلار نوجتب ره «بوزای
 لتق هدرا ییدتا هلهاش ربکا هيلا راشم کاح
 هشلا كہلار اشم الا لان انالوم ۰ هدقدنلوا

IKEهثناونع ارعشلاكلم قحو لئات هننافتلاو رب دق  

 تاسا یفافعسا هناونه و و ءشلوا رهظم یخد

۳۳/۳/۸ 

 ا TE كهاش رکا .ردشع |

 هدداآ دجاوآ « شعا تافو هداروا هدنګ رات ۹۸۰

 > تايحلا تاعشر » و یناود بل .ردشغلوا نفد

 ۱ هل رلناونع « تان اكا تآ م »و « رارسالا باتك»

 | اب هتي كس یللا قرق اج هک یسهموظنم چوا

 : ردک:وا یعابر وش .ردراو یرامشا

 ۱ ار تسا رغ یوس لد, رک ١ هبعک رد

 ۱ ار تسا ريد هبعکو راز تعاط

 ی هدکن نکاسو تسا قح لرد رو

 1 ارت تسا ريخ تبقاع هک شاب شوخ

 تب «هحاک ردح «بولوا يلتاره ه ییخکا تبسم

 ۱ «بودا تحاىس هناتسدنه ید و . رددرک اش

 | هبلازع انالوم هجرتلا فن ۲ هلیببس | یک ارتشا سلخ

 .یدبا مدآ رب برشم خوش .یدیا شقا یعتاتاص

 و تب وش

 دزید یلازغ نوخ نوچ هک هشیدنا ردوا
 دنکن رکید ةشيدنا هک هشیدنا رد نم

  -ایص هنسهدام « یلازغ دربناح » ] 5

 [ ۰ هردو تەج ۱ یار
 دنفا هتلادص ا ۳ 3
 ولوا ا ۱ هداز یازغ

  ریسفت *یشحم «ردندناسن كنيلارغ ماما مالسالا ةبح

  هداز را هدمب و ندیدنفا هللادع یواضس

 ۱ ادم ضثب < بودنا مولع ذخا ندیدنفا نیدلا ممه

 « هر هدیا قلیضاق هدرلاضف شمبو كاسردم هدسر

  فاقوا رصم «ندنغب دلو ترهش هلمتمافتسا و تبناقح

 لاح ینفاقوا كناروا « بوشلوا بصن هنکلشافم

 | هطلغو بو ابا هدنتدوع و ؛شمراتروق ندیذیذت
 ۱ تاشاب مسر مظعاردصو ؛شغلوا بصن 4نغلیضاق

 ۰ ىدا شلوا لثئان هنافتلا و ناسحا یلبخ هلبتلالد

 هد ٩۷۷ « بولوا دعاق هدننافو كرلاراشم رزو

 ۱ ۰ ردشمزاب حرش ر, هب اتسح ءاعسا .ردش۶ | تافو

 ِ هن

 وو
 [« تمحاص هنسەدام « »| .ردسا نایربو

 . كلباک هدناتسناغفا ۰ نن مع دوخاا ) ۰.
 هدنسس ی بونج در کا

 (هداتسیا بآ ) قرهلوا هدنسیداو رب  (هوکاوف) و



 1: 3 ا ا a ۳۳ 8 لا

 یسلاما ۱۰ “o اس رقت «بولوا هبصق رب یزک

 عفتص هرتم ۲۳۰۰ ندرحن یاذح یعفوم .ردراو
 نيتم كم یعقوم ۰ .ردیلتدش فم یرلشیق ء بولوا

 اذه مم .ردمالغاص ید یناماکعسا یکی یا

 ردتقم هنطبض هدنرلرات ۱۸۸۰ و ۱۸۶۲ رزماکنا

 هبصق و ۰ ردرلشعا مده یتاماکعسا شم ا

 هانکتکیس لا « بولوا كل هنس زو زکس یدن

 یکی دعش هسا تب هننع کشا نالوا شفلوب قاي

 یر هارخ هدنسدق رش لامش هرتمولیک ۵ تب هصق ۱

 یخد یهر تار کمک دو ناطاس و دوشم. ۰

۳۹ 

 يا لصا 3 بم یو توقاي «رددو>حوم هداروا

 اضما و یکی دلند هن نع ماوملا نب «بولوا (نین نغ) -

 یقغیدالوا لامعتحا هدننروص (هنزح) قرهلوا برعم

۱ 
۱ 

۱ 

 ندالع رهاشمو یتغی دلوا رهش ر كوس «كرهدیا نام 3

 هوالع هدینیدنلوت ینآر طقسم تلتاوذ زسباسح ر
 كس هدهنزغ هدننامز نیکتکبس دو ناطاس .رودنا
 .ردیورص ینیدناو هسردمو عماج

 ea | كنسهبصق هلن یه دنا افا ۳ تم

Re,ھە ا ا ]  

 هدنتهح برغ و هدنتساوا و "1 :

 هروک ذم “هدد « بولوا غاط رب ورک ۱

 هم | و ید هدیاره س . ردءعقاو هدنکتا كوب ۱

 .یدنا راو هل رب "

 فرم e هدنسهطخ نیطسلف ی

 رَ N رقت كاس دق هدنغاهنس رک

 لامش ضر ۲ ا قرهلوا ۳0
 یزکص صف عقاو هدنق رش لوط ° VY o هلا 1

 نایتسرخ یزو جوا کیا زکلاپ « بولوا هبصق رب
 هصق . ردراو یسلاها ۱۰۰۰۰ «هرزوا قلوا "

 ندزبکد «بولوا عقاو هدنسهرا كنه ییا ندموق

 یرآ ندنرررب « ردهدهفاسم كالهرتمولک شب ترد "

 بولوا هدنفارطا ته ر یرلهلم نالوا قرفتمو

 عماج رب لدبم نداسیلک و مدق ك هدنتسوا ته 1
 یسهرانم عنصم نل دعوک کیت هک «روینلو فی

 یهدنراوج گرکو هدهيتوب كرک .رونبروک ندقازوا

 یاد « لیلا 1 صوصا للع و 4

 یرتشمرب عنصم ,بونلو هقیتع راثآ قوچ رب هدنچا
 « بولوا ۳ ك هغ . ردشمیچ ید ی که

 یغیدلواش هل وب دوحوملوا ندننامز نیهارا ترضح

 - هرصاحم كن هنغ ردنکسا كوس .ردروک ذم هدناروت

 ندقدلوا ید حورجم «بوشاضوا یآ ترد هلیس
 هسلاطب .یدیشلت هدنا حف هلبا لاح جوک «هرکص

 هلناعفد هدنابراع نالو عوقو هد هرآ لا هليا

 ماش حوتف ۰ . ید دوا راما هئي «بولوا بارخ

 فام قوچ ر .بوک هتم دانا هدنسه رص
 .رد ثا دلو هدهبصق و (هضر) یعفاش ماما قحو

 تافوهدهنع كنانم دبع ن مشاه یون ترغح دج

 . ردیورص یفنیدنل و هداروا یدقصو یمنیدلوا شا

 بولوا نادم هابرام قوح رب هدننامز باص لها

 «هلذغلوا مده یناماکعساو «دادرتساو طبض هلناعفد

 ندهبرق ۷۱ یماضق س .ردیلاخ ندناماکعسا موبلا
 ۹ ر درک

 هدهفاسم كلن وک تو نا هد هیخفآ س

e 
 هرویدبا نا هدن « مع »

 ریهاشم ( نا نی مهارا قع | وا ) ىّ ۱ ۱ ۱

 هد هن » 0 ندالضا و ارم تب ر

 ‹نکردیک هلب ندوص هدنخگرات ۵ ۲ ؛ و «شح وط

 هدهار یانئا ءهدلاح یمنی دلوا زواعم یقتشاب ناسقط

 .ردشفل وا نفد هداروا با لق هاب «بودیآ تافو

 : ردندنرامشا ههلج تبب کیا رب وش

 مهرذعف ضیرقلا مظن اوهرکی نا

 مولعلا ءاد زلا همش یک داب

 لعلاو بقاشل | نع نومرح مه

 مر ل ل بنظر« رها و

 «بولوا ندناساح . هیزغ دوخا
 یندنکو هلیس هینک ( كير لا ما )

 جاوزا بودبا هبه همدشفا ( 0 ف
 شبا وزرا یفلوا لخاد هنسهسز یراهرهطم
 تاد املا شف قاتا ۰ ردهروپشم هلیسلوا

 .ردلوقنم هفرش
 یسهلببق برع رب ندنرل هل-ببق 0 ا

 «هدلاح ینیدلوا ندنع یبصا «بولوا

 نطوتهدلحم رب هدنع-ا (ناسغ) فورعم ه.هایم 1



 ۱ س غ

 هل سن یناغ یخد هدمالسا رود « یکی یدشیت

 . ردشع | روهظ ریه اشم ض) فوررعم

 ريدا وا دمشرلا یضاقملا ۱

EEE Csو  
 بت «بولوا ندارمش و الع ریهاشم ( ریبزلا ن
 عماح مج ارت كاالضف رهاشم و یراعشا ناود

 قلات رب هلساونع « ناهذالا ضار و بانجلا باتک 9

 لوطدب هدهضایرو هبعرشو هدا مولع . ردراو
 روا شو یربخا تانهیمطاف كولم .بولوا یحاص
 شفا لئات ههاحو دنسم هدرصم هدننامز یترازو

 ینایعا ضعمب هداروا «قرهنا وا مانعا هنع هلتر اسو

 .اور رو ینددفب دل آ ربخ یو رواش کا حدم

 ینک۔امام نا یابم هه وکر مش ندلا کیا هدتب

 ی رات ۳ هدشدوع هرهم < هردا_صلا دعف

 :یدیا رم كب .ردشعا مادعاو لتف "الظ سیدنک

 : ردندنراعشا *لج تب کیا وش

 اهد وہ رادرطخاب تنی اماذا

 مزح یذی سیلف اهنع لحت ری مو

 هلا ردب لا اتیص اهب هبهو

 مغر ىلع ماجلا اهنم هجعزیس

 دم وبا نیدلابذهم یضاقلا ) یردارب كلوب س

 ۔هسیدیا نود ندهجرت بحاص هداع ( ییاسفلا نس 5

 هلج تی یا وش «بولوا مدقا ندنوا هدرش «هد
 . ردندن راعشا

 اعا موسعلا و ةرحما یرتو

 نالم لود ضایرلا قست
 اهب تماع ال ارهن نکت ملولو

 ناطرسلاو توطا موج !دیا

 دجا ن دم نی نسخا لف وا | «

 2 هاشم ِ ۳ ۳ یناسغ
 ۶۲۷ هدنسهطخ ناسح كسا دنا «بولوا ندایدا و

 هلا هدافاو سیردن هدهطرتو ؛شوط هد نخ رات

 هلہناونف « لملادسق » هدژن دح ملع «بولوا لوغشم

 نسحو ییامولعم هدااسنا رلع ۰ ردشمزای ربتعم رثا رب
 هردشعا تافو هدنخرات ۹۸ ۰یداراو یخدیطخ

Eقرهلوا عبا هنیرارصب مور ۱  
 شوهروس م دا یقشمد

 هلکن دنع ۷ بولوا ندنکولم فثاوط برع

۳۰۳۸۰ 

 -اح ندهلببق و .یدعفلوا هیت هلمسا و «هلکغا
 یتادناخ رلناس۶ نروس مکح هدنتهج ماش هدتیله

 ls ۱ او ن ناه نبال دزاو

 یرکب یم هل ج «بولوا مام نب رم نب هنفج یرلیجنرب
 روهظ لوا هنس زوترد ندمالسا .راردیشکی دب
 كد هنتفالح نامز ك( هضر ) رع ترضح « بودیا

 «هنفج :ردشآ هچور یرلسا .ردرلتمروس م
 نام «رذنم ؛ثراح «هلبح «ثراح « هیلمد «ورمع

 3 هلح ,ناریعن «زامعت 4: ةج «رذذم « مهسا « هلنح

 e رخ «ورمع «رذنم «نامعن ,ثراح «نامصت
 ما نام «ثراح « هلبح

 تفالخ رس نالوا یراریخا «بولوا میان
 هح هلسبات قوحرو ؛ ؛ شلک همالسا هدیقو راف باذح

 اق واع همدا ر نک هنکوا | هدفاوط اتا «بودنک

 بانح تلادع « هلغمت 11

 «هدنکی دشا تدح یشراق کوی و فرا بر تازاحم

 .هل ج « زدنم ¢

 ا اسم ند

 ت
 دن «بولوا راچود ه یقوراف ب

۲ 

 ۳ توافتو قرف هدنندب صاضا هدقوقح هدمالسا

 . قفیدنل و یواسم تب هلج هدهمکج روضح « قر

 33 شا رصنت «بوجاق هتناب كرصق «هحماالک |

  «ندنفردناوا 2 “الما یسهطخ ماش هساا هدانا وا

 .ردشلوا ضرقنم یسهلالس رلناسغ ءاکز و

 ندنراهمدا رومشم لا كسلدنا ۱ 4 ا
 هذلوا ندنتکلع هاجح ,بولواا -

 هءطق وش .رد فو رعم هلکخد ( ةنناصل ةلاسفلا )

/ ٠ 
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 ردن دنزاعش لج

 مهلصو لظ ف شیعلا و متدهع ٠
 ۱ داف ا للا ضورو قيا

 نارجه لصولا ىلع یشغیالو باتع
 یارمش ریه اشم «ی ر اضع دوخاب ۰

 :هدنرهش (یر) «بولوا ندناربا یرراصغ

 و هدنتمدخ تب هلو دلا نیما ۳9 شا تاد

 ۸ ید دل وس هدا دم كربلا راشم ترب کا ا وش

 : ردندنسهد۔صق

 ناهحودره درکن اد هک درک باوص

 لامهو ریظت یب راداد دزیا هناکی

 یدیشخوت فک ارناهج ودره هنرکو
 لاعتم دزیاب یدناع هدنب ديما

 هنبرهث مث ,بولوا ندنسارمشنارا رفنضغ

 یغیدلوا لندنس ه رق ( رابلک ) عب 15

 .زوک هدنرمع رخاوا ۰یدردیا 4 هدناشاک «هدلاح



 1 یاران
 ۱ اه

 03 هم م هلسیردن هن 9 یک یژاطام هت ۱

 ودره دش بار میشجو و 3
rودره دش بارخ ست ققو  

 یرافغ ریهاشم نارا ( بس

 ٠

 هدربن و م «بولوا ندنیسارمش

 نه تر ا

 هدنتکلم (یر) تدمر .یدبا راو یراهم هدناما زهو أ

 تیب وش .ردشخا تافو هدن رات ٩۳۲ «بولوا یضاق ا

 : ردك وا ۱

 داهنن مغ تشدرد مدق زکره ةناوید نموچ

 داهنن مدق نونجم مهن یرس نم هکیداو نآرد

 وا ندناساعص هشی | ابر تش

 لال یوس 1 دف و هریفع

 رب هدنعسا دلاخ . ردیسهریشمه ك ( هضر ) یفبح
 . یدیا راو ید یراردارب

 هلعساوب هدهنانوت ریطاسا ((0212160) ۱ ۶

 ( سوبرت) هک« روینلوا رک ذ یر رب ۱ هر زلغ
 هنسیدنک ایوک « بولوا یزق ك ( سرود ) هلا

 لزوک هدننسا ( سیک ) و نجرب هدنما ( مفیلو )
 «ندنکی دتا حر ینو ء«هل_ةملوا یک یلناقیلد 5

 ۰ شّعا فالتا هلبا ايةرب مسج ینقشاهو نج روک ذم
 كنیرب ندنرارادمکح رللاف کسا ینمی رلتلک س

 موهوم نامرهق ایوک «بولوا یزبقر هدمسا و ید
 هدنرسا ( ستالف) ندنو «هلکعا قشم ه(لوکره)

 ۰ شلوا یلغوا رب
 هللا هرقل هدنلوطان | (6212116) )۱ ۷۰

 ترابع ندنراتاتس یرفنکو دافزوب ۱ 19
 یسهعدق “لاها هسنارف « بولوا یعدق مسا كاهطخ

 هنس ۸ نددالرم لی هغ اط نت ندرل (لاغ) نالوا

 هلعسا و هلیتبسانم یرلغا نطوتو ترجمه هیاروا لوا

 «(اینوفالفاپ) و ( انیتپ ) "الات . یدشفلوا هبمض
 یخد "ابونج (٥ سوتنوب) فرش «(ایجرف) ابرف
 . یدیا دود هلب رهطخ (ایقودابق ) و (انواقل )

 ء قرهلوا هدکلرب هلرلس او ماط 3 رالاغ روکذ م

 یرادمکح ابنتب یشراق هسخوبت آ یرادمکح هروس

 ندنفرط نو «هلغلوا شلک هندادما ك ديم وة ىج رب ۱

 ؛شارو رب رادقم رب هدهطخ روک ذم هنیراب دنک

 تنهروکذ م ةطخ <« هلزواحت هفارطا یرلبدنکو

 قرادنکح بروس هدم .یدرلشتا طبض یتوتب

1 

 ۱ ل ع ۸

 یر اکیا هل رلبلامور «هلکم رک هتقافتا اسخ وبتنآ كويب
 سخوتا روک ذم هدنخ رات ۱۹ ۰ داللالبق هدهرام

 بولغم یخد رلن و یرکص ندق دلوا بول« هدایت

 ییاشالف سوتسفوآ لوا هنس ۲ « نددالبم .بولوا
 یسلاها |, الاغ .«یدشا قاما هنتلود امور "ایعطق

 «(شورت) هرکه دنت قرش «بولوا مسقنم هموق جوا
 ین رغ لامش «(یووتسیلوت) هرلیک نور بونج
 ۔زک .یدرباب رو یان (جاسوتقوت) هد هر رک« دنتهج
 یروکنا ایو هرقنآ نانید (هروکن ۲) تقو وا یر
 هدننامز یراروطاربعا وص كلامور .یدیا یرهش

 یزکم هنسحر «بوثلوا میسقت هه اد یا ام متال

  یدبا یار( گریز ESS شا
 4 یرلت دنلو میم ۱ هقدنل و لقتسم رلت الاف

 .ایسو «یدبآ راو یم سی ر ترد كتر ندموق

 e یهدنرراوح «بونلوا هرادا هدناوصا یه

 رلرونلوم هدنرلتمدخ كارکسع هدنلباتم ترجا كرا
 ینراقالخاو ناسا كد هتنرق یجندرد كدالم ید
 .یدرلشع | هظفاع

 هطخ (ایزایس ) كنهبسورب (61412) اج 8
 هدنفاعس (ٌوالسر ) هدنتلابا و

 اضق هدنس رع بوج هرتمولاک ۷۷ ك( السر ) و

 داو .ییلاها ۰ «بولوا هبصق رب ی زکمم

 یر ؛ش راف نواص «همصاب ز هلئاچوسنم كساو

 «بولوایزکص نان وقر افلم .ردراو یر هناغغایدو

 السرب قاتنوق و نالوا يسيلاها كيب زو "ابرق
 ۱ .ردشعا لیکشت یی-اضف یبا كنفاعس

 هنر ) هدهرګ وسا ( 612۲15 )

 _ E بن در راغ
 عل هسحان نالوا یانمه هدنرزوا یرب (تنلل ) و

 ,یسیلاها ۵ ۵۲۰ «بولوا هبصقر یزک كتبروهج
 هرلن ات سنور و كىل وتق «یرلفافوس لزوکو ا

 ك ‹ ینا سیلک عنصم شرا همسق یا صو صح

 اش كساو هعصاب هخوج «یمهناخهتسخرب کنی

 -ودراو یلاجارخا رینیپ سنج رب لوبقمو یرهقراف
 .یدشلوا قرتم یسیلک مسف ك هبصق هد ۱

 ا مر (Canton de Glaris یسهبحات
 کک نگل ٣ واوا ید كنهبحان ۲۲ ندا
 ضر 1۷۱۳ هلا 1۳0۱ هدنسیطسو مق

۳۰۹ 



 ۱ ل

 هدنرهرا قرش لوط ۰۳۰۷ هللا ۰ ۳۰ و یلامش

 ءنوزب ف ابونج «لاف تنس اق شو الامش «قرهلوادتع

 چ۔وشا یغد ابرغ «یروا ندنتهج یلرغ بونج
 نالوا هب وذح ندلامش .رددو دو .A هلب رل هیأت

 یسهیعتس ةحاسم « هرتموایک 4 ه یمظعا لوط
 ندیشک ۳۹۱۸۰ یسیلاهاو هرتمولیک عب ص ۱
 ناتسلورب یرشنکاو نالآ الماک یسیلاما .ردنرابع

 سیرالف ) .ردکیلوتق ی ۰ ۸۰۰ زکلای « بولوا
 ییهیحانیمو نالوا دتم هقرش ندبرغ هلیما ( يا آ
 بهش لا هلسلم نارآ ندسها نفر
 یسضارا « هلک دیدم ین رهمعشو كنا هدنجا

 كنس داو ( تنبل ) زكا بولوا لهضرامو قلفاط

 .روبدبا لیکشت هووا قفوا رب یناقاطب فرط یغاشآ

 .ردهدنه افترا هرتم ۳۲۳ کسکوم لا كنم راغاط

 «بونالپوط هنیرهن ( تنیل ) روک ذم یسهبراج هایم
 .رولیکود هنغامربا ( نیر ) ندارواو هنلوک ( روز )

 هلن ریش ات كنراهرد زو نرک ردق هنر هئروا في هبحأت

 نوزوا كپ یرلشبق « هدهسیا قوئوص كب یساوه

 رد رایراراق یراکز ورسو دل نسا هدرا «بویلوا

 یالوصحم .رردشپتب هلیتفو یرهویمو تابوبحو
 یرهوبمو موزوا .بولوا یناکر یغ ههیلحم تاحابتحا

 «رینیص ٩ ۰۰۰ «بولوا قوچ یرلاعس .ردهجهدایز
 زوموط ۶ یک ۰ «نوق ۰

 < هد ۹س دنا قوح یرلن امروا .ردراو یرریکس۳ ۰۰و

 . ردشلوا بارخ ندرلنینناب نالوب عوقو هقیص
 «بولوا لکشم یرلحارخا «هد هسا قوح نداتم

 یرلقاجوا یثاط یزای نانید زا وترا و سس زکلاپ
 ۔اھا ردقوج یراهعلیاو یس ەر دەم هایم .روشاشا

 .هیشحو تاناوبح ینالوط ندننراهم یهدقایج وآ كنيل

 اس هلا یاچ سنجر هدرلغاط .ردشلازآ كب یس

 .ردقوح راکعچرارا هثحارخا تایرطعو هیبط تاناس

 هعصاب «ز هلکیلسا قوماپ .بولوا یرلبا یلبخ عیانص

 ر .ردراو یراهقرباف هریاسو هبویک ءازجا «دغاک
 هلسا ( ریکن ریاش) نالآ ینکنر لیشب هلتوا سنج
 .رونلوا جارخا هلتیلکو لاا رینب سنج رب لوبقم
 ,بولوا لو ریمد رب ردق هک ع .ردکاشا یتراحت

 هنساشنا رللو لمکم" یفنلیرص كلع هدنرفرط راس
 ندهطرفم تموکح یسهرادا لوصا .ردشلوا عنام

 بیوہ سلجم عاقجالاب یلاها « بولوا ترابع

E YAY EA 

 سل کیا سلم وو «باضا

 ۱ ۰ ردیا بصن سیر رب نوچ ا
 كلا كنایجوقسا (۱۰)6125607 ۰ ۶
 هلکساو رهشرب ندا رار | وومسالغ

 هدنسب ونج برف هرتمولاک ۰ كةروءدا «بولوا

 سم شب هلی یماد

 هرتموالڪ ۰ ندنصنمو هدنرزوا یرپ (هدیلق)

 ۱۳٩ £ هلبایامشضیع ٠۰ ۲۲ قرهلوا هدى راقو

 هدفرط کیا 5 انا ۔رادخقاو هدسیف لوط

 (ورفنر) یرکید فصنو (قرانال)ینسن .هلنلوا عقاو
 یاسسومو هنا نیمو عنصم كلا : ردقطم هنتلابا

 انک عاص + هدهسیا هدنعسق یهدنرانک لوص كربب
 توا هلرل هشر اف «بولوا كوس اهد س یدو

 ۵۸۰ ۰ *,« بولوار هشرب میسج  ردهدف رط وب یرللح

 هدهفاسم كل هرتمولک ه هدنتهج کیا كرېن «یسیلاها
 « یرلی ریوک ددعتم هدنزلدرا و یرلمتخر لوک

 یدرک اش كيب «یساسیلکرب میسج صوصخ هراکیلوتق
  نانعتکعساو یا «ییونالا راد او كور نالوا

 «یر هناختایلمع و هناخ هن ومن نونف ددهتم « یسهز وم“ یس

 یراتشیعم رادم بولوا زواج یک ییا ینادرکاش
 مسج نالیغار تقو هنس رللاغتشا هلشیا ررب قح هلوا

 هدنسیضارا كرهش جو هدنفارطا «یتکم نیممتسمرب

 «یرلهناخ ریمد قوچ ك «یرلن دعم روکو ریمد هل

 هلومایو كوب رثاسو هلباف «همصاب هزب «كیلبا قوما
 لوب ریمد ءراهنیکام عاونا «تاجوسنم ق.ذیراق كوي
 هژاسو وئرییسا «یمهمزلام راس هل رل وغاوو هنیک ام

 یرلضوحو هاکتسد ص وصخ هنل اعا ن افس هلبرا هق ر اف
 كووةسالغ لوا هنس شب یمرک ندنو .ردراو

 ۱۱ ۸ ٤2 ناشیلاح هدرلن ویو ۳ ۱۲۱ یراهق رباف

 . یخ اهد یرب ندتفو وا .یدرولوا غلاب هنیرادقم
 ۱ یا . ردقو همش هدنفحهلوا شعا دیازتو 1

 .«بولوا یسطس تب یغاتب كنبرهن (هدیلق) لوا رصع
  هدنلاحیدم كزکد «هقشپ ندقدلوا اص هئافسریس

 . قاط رب نیلرهز ییاوه « بولبیب هفارطا یراوذص
 رب ندتووا,هاع ییدبا ليك راتقاطب نفت
 یسهغارط ًاررکم گنغاتب هلراقرو رادس نالمای
 ریکو روباو مسج كا هدنوک یکن وکو ««نیرزوا
 تالو صح كرهشو «ریشانب هنیراقک.ر گووقسالف
  هدنهو هنف رطره تنابوروا « بولوط هلتس هيه انص

 . راردیک هنفرطره كنايند لصالاو هیابلا تسوآ



 ندنو قرهلوا یلام انا نام لاما ووتسا 2
 نکلی ۱۰۸۸ نئافس دوجوم لوا هنس یکی
 ك ووة الغ .یدیا ترابع ندرواو ۰۲ ۲و نیک

 هدنطساوا یدالىم قیاس نرف .هدهسیا رهشر کسا ۳۹

 هدرضاح نرق .یدیا راو یسلاها ۰۰ ىف ۱

 .ردهدکموس هنوک ندنوک «بوبالشاب هکموس

  هطخ نادغب كناننامور (0621212) ۱ لغ
 هدنب ونج هرتمول یک ۱۸ ۵ كشاب هدنس

 قرش هرتمولک ۲۰۹ هلبطخ لو ریمد كشركبو

 ترسو هدنراسب لحاس كن هنوط قرهلوا هدنسل اعم ۱

 رهش ر هاکت راحت هدلحم یی داکود هغامرا و كره
 ربمد «یسلاها ۸۰ ۰۰ ًاسرقت «بولوا هکساو 1

 یخاد«یراهق ر اف نواصو موم یر هناتکود رقایو

 مالغاص هدهن واع «یتکم ترا هلیس دادا نکی 1

 كلشيا كيو ینایآ دعاسم هناوخد كتافس كوو

 1 3 .ردراو ینراجت
 درز بول وا هضم وهم ۰

 ن e یشدلوا e ۱ هم ةالغ

 .رویدیآ
 لاغنس هدسغ نادوس ( 41۳ )

 هدنسناقتلم ۳ ( هلاف ) مر | مالغ
 ر هدنق رش هرتمولیک ۷۰۰ تنسهلکسا (ینول تنس)و

 كنوج وا .ردیسهبصق ( لقاب ) یزکرص «بولوا رپ
 نوتلآ «غمض ,یشید لبف «بولوا ینراج زکر
 هسنارف .ردراو یتاجارخا ینبتسف ناقصآ و یزوت
 .رددودءعم ندننارصحتسم

 .ایط س دیس باون) | ۰ . لغ
 ناتسدنه ( ینابط ۱ لاج نو ۳

 هدنخرات ۱۱۹ «بولواندنسارشو ةاداسو اصا

 هک« ردشمزاب باتکرب هلبناونع « نرخ انشا ریس 2

 ر هدنعسا (روشلب )و یدتهم زرسنارفر هدنهآ قطصم

 راشب » .ردشفلوا هجرت هبهجزیاکنا ندنف رط زبلکنا

 .ردراو ځد یسهموظنم ر هلسناونع « همامالا

 ۱۱۹۰ یغد ناخ نیسح مالف رب رکید س
 یسران « هلساونع « نیطالسلا ضایر » هدنرلخح رات ۱

 .ردشمزای ینخرات هلاکشب هدنناسل
 « بولوا ندنادخروم ناس دف :

 هاش هلساونع « همان مع هاش » ۱ لع مالغ

 .ردشتا تافو هد۱۲ ۲۱ و ؛ شهزاب یلاوحا كلاع

 ۰ هللروم تعحاص هدهنسهدام « دازا ز ها ۳

۳۳۸۳ 

"۳ 099 ۱ ۳ 

 وا ندنسارعش ناتسدنه ۵ ها ها

 (ملص) ین ریس « بول ی
 .اطلا ةمل» هنمان كريكلاع هاش هدنقح همتا لاوحا و
 .ردشمزاب هموظنم ر هلہناونم « ناره

 كناطاس وا روېشم لروس

 در زلکنا هرکص ندتمواتم تدم رب « بولوا یغوا

 هدنشاب ۷۸ هد هتکالکه دا ۲ ۸ ۸ و ؛شعتود رسا هتلا

 .ردشع | تافو

 ارش لنا یرعه نرف یحوا :
 كلاس هبا ضق قرط «بولوا ندنس یالغ

 :ردکنوا تس وش .یدنآ

 زاو هناکی ٌهبعک یا یو قلانشآ
 کا راویدو ردزب كلا قاص هب وا لیا

 ندنسارهش نارا ( دعس انالوم ) ۱ یمالغ

 :ردخ:وا تب وش «بولوا

 یراسخم هام هدناوخ مټشیوخ مالغ

 یداک تیقاع درک نیم س هایس

EEلوتاتسا نالوا هناژع تلود تخیاب 1  
 « بولوا ی هلح تب ر كن رهش

 ماد دهه 8 هدنبیش راق كالورناتسا سفن

 سو ۰ خ هیات دغاک هدنرلهرآا  هلغلوا

 فن هنر هطاغ هلا یر وکی کیا هلون اتسا

 ۰ مدل زود یهدنتلآ فله رتو هدنکنا رف بواج
 .رونلو یسهلح یغوا كم هدنتهج لامش « بولوا

 -هرظنم ندزکد «هلغاوا ددحمو رکراک یر هناخ کا

 مویلا یرنکا ی « هدهسیا لزوک ك س

 رک ردقزا الخاد , «هلقا لقشالوطو نا

 صوت ا لو < بولوا ىلع ترا هطلف ۰ رداکد

 هطاغ .رونلوا ارحا هدهلمو هوحاشا راغ ایوروآ

 ۰ روبنلوا ی ےاخ

 طبر هبهبنیطنطسف ندنفرط سونابتسو روطارعا

 رواج هدنسا دالمم خیرات ۱۲۱۰ .قرهللوا قالاو

 هج را « هللا لاغشا یبهطلغ نیرجایم ٌةقرف رب ندرا

 هتباقر یشراق هیهینیطنطسق «بولوق هننروص هبصق رب
 یر رضح ییا ناخ دم ناطلس . یدرربشالاج

 یمکح كرازب ونج «هلک-2 | عیب هطلغ لوا ندلوبناتسا
 یسهلحم كثنرف هطاف هن « هدهسیا

 .ردرلشاکه دیا تراجتو ناکسا هداروا رلیبنجا «بولاق

 یغی دنل و كني اطاس بتکمو یک قاف رصتم مویلا

 هدراتفو وا « هسریلقاب هنکی دلید یارس هطلف کالج

 شلوا یهقنم
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 یدعش <« بولوا یلوعش ردق هرلب راقوب كنمسا هطلغ

 ۔ریانید هطلغ فرط یغاشا هدكن هل ناد یلغوا تن

 ر رزم ونج هدیدالیم نرق یعچوا نوا .ید
 نیئنب شو مولا هک «ردراو یسهلق رب كركر | انب

eاو ةا  a0 اا  

 هلبتقو هدنسیغاشآ . .ردیسهزاد یسهقناب لنافع نانلوا

 بره مولا و شاردناب هدهاعم اب ند تفرط ربیع

 . ردراو فیرش عماج ر فورەم هک د ییماح

 داش نعمت قوم لا كما وا ی ق

 توس هدیمور ناسل یعسا هطاف .ردراو یخد یرل

 توس هلوشاتسا هدصا لوا بولوا كعد یس هناخراک

 ترابع ندهبلق جاقرب رلسب نوبقو كنبا هرزوا كمريو
 .ژ دلقخ یهلوا س جل و هدنلاح یوکرب

 ۔رغ لحاس تیهسنارف ( 616405 ) ۵ ح

 هرتهوللک ۲۱و هدنسشراق یس

 كنبرلءهفوم هګ رح «بولوا هطآ كحو ۲ ٩ هدقیجآ

 قلود هسنارف هدنرزوا یراکوس كلا ء ینبم هنتیمها
 . ردشعا اشنا تاماکعسا ضعي

 برع اب هرتلکن | ((101066516۲)

 03 1 ۳ هدنتهح رتسچولغ

 ادراک لوسا كرب ترو ) قرلوا ا
 «یسلاها ۱۸ ۳۰۰ «بولوا هبصقر ی زك قاتن وق

 «یتایل رلآ ین اف س ردق هغل هنالداوط 4۰۰ هدرپن

 هخوح هدنراوح « لودح رب خاص هشافس ریس

 ۳ یواش ر6ا رفا
 .ردراو

 «عاشاب كن لات هدنانوب ( ۲۵۱۵) ۱
 یمانمه «بولوا هبصق رب یسهاکسا

 هد نجا كیوق رب هدنلاعث یاهتنم كزفروک نالوا
 عقاو هدنسیونج قرش هرتمولیک ٥۰ ك رهشیکب و
 «هلغاوا مالغاص ایل .ردعماح یلامها ۶ ۰۰. و

 رز ندنقالا هنا وب «بولوا هاکسا ر هاکتراجح

 هلاحرت یرکید و هرهشیکی یرب هليا ًادب ندسولغ
 .ردشغل وا دیدم یعخ لو ربمد کہا ردق ه هقایالقو

 هبصقر کسا كب .ردفاعص هچهدایز نیزای یماوه
 هروک هلاقحا رو ( هساغاپ) یعدق مسا «بولوا
 . یدیا ( سوةلوب )

 ۳۹۹۲۵ هللا ۳۲۹۲۵۲ یزفروک سولف س
 قرش لوط ۲۰۳۰۲ هللا ۲۰۹۲۰ و یلامش ضرع

۰ YA“ 
 ا لندن قرش بولوا دن هدن را هرآ

 برقع هک« ردشل ربا هلبا هریزج هبش نوزوا رب قاغاط
 ندفرطر «بونود یرغوع هغ هدنلکش یغوروق ۰

 زومیفا یخد ندفرطر و هایلحاس یسهطخ (هدیتوہتف)

 ییآ هلیمسا (یرکیرت) هلیسیلاعش لحاس كانسهرب زج
 ینزفروکسولف « كر هديا لیکسشت زافو رب یللوق
 هنب هدلوف غاص هرکص ندکدلریک ندزافو و .رابق

 قوچرب هدنلعاوس گز فروکو هطا رب هيما (یرکیرت)
 .رونل و رلیوق كجوک

Glückstadt ( E ie ) تا هیسو رب 
r) 

 ل انا غیوسلشا 2 ولغ

 قرهلوا هدنساضق ( وها ) كنغاجس غبوسلشاو
 .وا هلکسا و هبصق رب هدنرانک غاص كنفامربا ( هبلا )
 یسیهام دص «لو ریهد ءیسااها ۰۰۳۰ «بول

 . ردراو یرلهاکنسد صوصخ هنلاا اه تو

 تیمها هلبثقو ؛بولوا هدنمکح یسهلکسا كغروبماه
 .ردشمل وا لاها هدمب «هدهسزدنا هداز یه راحت

Nزاتسرام و ارتسوآ ( ۲  
 E 9 ۱ رنقولغ

 «بولوا غاطرب ه دن هلتسلس (نرواتههوه) كنم رلغاط

 هلیسانعم رتقولغ كو « هلغلوا یعاذترا هرتم ۰۹

 ناقآ ندنرکتا ی ونج .ریلنید یخد (رننولغ سورغ)
 یرلنافآ ندنراکنا یلاعشو «(موارد) یسهبراج هایم
 کیا ره هک تبرهن( نیا ) هلیسهطساو اچ (هیام)
 رب لکشلا بیرغو برص «رولیکود ههنوط ندنهج
 یو هرتمولبک ۱ د تا لونج بولوا غاط

 .روینلوب یسهرد زو: (هچرتساب) نالوا
 ۔ را ر هدجوروف ( 010۳0۳06۲ ) | . :
 - هر زح همش وادناقسا هک «ردفام نمولغ

 هدنتلایا (مهدنورت ) « بولوا ی رپ وب دا كس

 «هیرف بونج ادتنا ,هلجورخ ندنلوک ( دنوسروا )

 هقرش بونج «هرکص ندکدشلرپ هلبرهن (الوف )و
 یکسا هدنیرق یرهش (اینایتسیرق ) « كرهدبا نایرج
 یبا كوس كا بونود هب رغ هر ندر «هاکرت ینغاتب

 ( نمروو ) نانلوم یغایا كنلوك ( یتسویم ) و نالوا
 قلا مناط رب ندنهلخ انایتسیرق «قرهلآ ینرہن
 "بزاوتم هللا لعاس دلا شالوا شلربآ هلرابت

 نالوا یعافترا هرتم ۲۱ هدنایرح وو « نایرج

 «هرکص ندکدتبا لیکشت نس هلالش (سوف سپ راس)



 ی
 -ود هتزکد ( قاررک اتسا) « قرلبرآ هلوق کیا
 كنسهضوحو هرتمولیک ۵5۷ لوط كنسارح .رولک

 . ردهرتمولیک میم و یسهییطس ةحاسم

 وص هرتم بکم ۸۰۰ هد هيلا هدهلالش روکذ م

 ,هلنفوب یغد یسیروکلویریمد رب هدنت-وا ,بوکود
 .رداشاع نایاش یسهرظنم

Glycon ENEاعم مدق نان  

 ا
 هدننامز كسوتسغوآ .ردیعناص كنلکیه ر روهشم

 .ردن ونظم ییدتسا تحایس هبایلاتسا

 هلق ندهمیات هدشرف اعنص هدنع

 «بولوا یارسرب عنصم كبو میسج
 هدنلکش نالسرآ ند ص .رل را همش ودو نوتس صم
 كشمش ندقازوا ندراهلهشم نانب هعکو هلرااکیه

 نام ترضح ۰ یدیا روهشم هلیس روک یک رقاچ
 هدنضاقنا ,بونلوا برخ هدشنامز ( هنع تای )
 هبیاتک رب هدنل ام « رونلوا لتف ندیآ برخ ینو »

 هردیوص یفیدنلو

 كن رائف رومشم ندمالسا یالع مظاعا ۰

 همالع .رد_صلخم یغیدنالل وق هدرعش ۱ ی

 . هلک هدنسهدام « یرانف » یلاح هجرت ككپلا راشم

 . هیسرافو هکرت راشا زکااپ هدقجاروش « ندنکج
 : زگحهدنا افتک | هل دارا تب ررب ندنس

 ۱ نافع

 ردیرب كهسرولوا هللا رازو هلا یم یا

 كسهلوا راي هلزوکر ب ره هک یدید ېک اکس

 ین یا ماپ كاخ رب هنیرس قفک هكا
 نیمز رب مهنن یاپ زکره هک مداش نانخپآ

 ندنسارعش یلناثع یرعه نرف یعاوا هنس

 .رددوګ یم ساو یلهنوق ؛بونلوب یخد یمن رب رکید
 دوانکن وا عبجرت وش .یدبا لوغشم هلتمامز هدماش

 مدید رای یا ددم دلهسروس یهللا دده

 مديد راهئز هليا فالخ هلصو "هدعو

 «بولوا لحرب هدنبرق | ءاضیمغ

 ۰ یدیا ی هع ذح ی

 انغ هدلحم وب ( هضر ) دیلو نب دلاخ یسهنس هکم
 تانئاک رف ,ندنکب درتسوکت دش زآ رب هدنسهرص
 عنصام هيلا اربا ىنا مهللا » نمدنفا ( ماس و بله یلص)
 ما نعا ی نمدنفا (هضر) یعترضحو ؛شمروس« دلاخ

 . یدرلشمریدل آ ینرلاکوک كاهعذح ین «قرهرویب

3 ۳۳۸۵ 

 ا قدا ام . ءاصسر دوخاب ۱

 ا و ل (هضر) | ءاصیمغ
 ندنتافو ككلام ۰ ردیسا ك (ءافم تنب ملس ما)
 هدنحاکن كنو كدهتنافو «بوراو هبهلط ونا هرکص

 چوا ندنفرط مزح نب ورم «هلع ءانب - .ردشفلوب
 ندقدنل وا حاکن هنسهقشب هدبونل وا قیلطت هلقالط

 جوز «قرهلوب عوقو تقرافم لوخ دل لبق .هرکص
 هدکدتا ناذیتسا ندبوبن بانج «نوجما عوجر هنلوا
 « هتلیسع نم قوذنو كنليس نمرخ الا قوذب تحال »
 ( هبراصن الا ءاصبمغ ) یمنی دل وا دراو كنف رش ثا كح

 ۰ ردود

 5 هدنسهبحان شاش هدرپلا ءاروام ۱ ۳3

 ناب یوه تونای ینفیدلوا قجهبصق ) (ن
 . ر وب دیا

 ندنسارع* یلن ام یرعھنرق یجن وا | ا
 : ردصلخم تلاد یا )

 یا ریزو «بولوا یللویناتسا (یلع) یسیجنرب
 لبخو هتمامز هدمب و ؛ شفل و یتاک كناشاپ هلاس

 : ردکن وا تب وش .یدبا شلوا لئان هئورت

 قس مەديا هببشت هڃث هلا لک دخ هلال یا
 یتشلک شیورد وا ماع هاشدای نس

 نالوا شلک ندنارا ( دم ) یبيهکیا
 «بولوا للغوا کک ؤدتکسا ندراهداز اشاب (امالوا)

 :ردکن وا تب وش . یدیا ندن اها تعامژ یخ دود

 ردشلک هناناچ بل فارطا هک طخ ردلکد
 ردشلک هنا ويح ةہشچ ےک ردرضخ بانج

 هدزافو ر تىق هدسراف | . _

 رب سد وا وز
 کال هعمود و هدرو هدا .یدیآ ی زکصس انس همح ات

 قوس هفرط ره « بولوا روهشم یتاجوسنم یک

 كنابداو ال ریهاشم قوچ رب .یدروتلوا جارخاو
 نالوا یحاص تاغا «بونل ود او طةسم یخد

 .ردندهلج و دوسالا ییارعالا نسح دک وا

ase ( ۰ „°.هنزنغ  ) Gnezen, Gnezna ( 

 (غربمو رب ) هدتلایا (نزو )كن هیسورپ |
 ی بونج هرتمولیک ۷۲ كفربمورو یتلم هزفاهس
 «بولوا هبصق رب عقاو هدنسهرآ ثاوک چواو هدنسیب

 زو هخوحو یساسالکرب كوس «یسل اھا ۱۱ ۰ ۰

 كنغللارق ناتسهل كوس هلبتقو .ردراو یراهقراف

 . یدبا یزکر



 ی هدنغاعس لو .بولوا ندهننافع ۱ یک
 یوبج هللا كولس هلع قبرط .ردندنس هبصق هدرک

 هدراکلسردم شعب هدعب .یدنشلوا دنعشل اد هب هداز

 -اق هرهاق هدعبو ماش ندهنایلس ةسردم «بوئلوت

 ترایزو ج یافا هدهرص واو ؛شغلوا بصن هنفض

 لوناتسا هعفد یا هدنندوع «كرهدبا هرهطم ةضور
 یسهیشاح رب هدیرجم هیشاح . یدیشلوا ییضاق

 .رافو هکر راعشا .ردراو یادناو راعمشا ضعبو
 : یدنل وا اغتکا هل داربا ترب رر قدنسهیس

 ها هرچا دود نبمرتسوک نوک هکاب ردہعلاط

 هابس دود هقشاع ردالب رب یاس

 نوریب ج ماج یاوه رس زا تقرت اسآ باپح
 نوربب مدق دز مهاوخت زکره یمزب زا نآ زا

 كنیشک کیا ندنبسارمش سرف
 : رز دبصلخ

 ۔اضم یرهش مث كناربا (نفلادبع ریم) یسیج رپ
 ندنسارمش قیاس نرقو ندنناداس ( شرفت ) قدنناف

 :ردکن وایعابروش ردشعا تافو هدک لیک «بولوا

 متسشن فو هرب یرم

 ثبع متسب هن یرکیدب وت زج لد
 تسام زا شیپ یسره ردق وت شیپرد
 ثبع متسکش ناوتسا همه نیا ام

 لریمشک ( رهاط دم ازریم ) یسیمنکیا
 ثكنیاف نسحم میش .ردراو یاد برم «بولوا

 ترهش بسکن کیا جک زونه «بولوا ندننادرک اش
 بلط ندنفرط ريکا راک لهد < هکعا

 هدرمشک هد ۹ «بویمهدنک « هدهسا شفلوا

 ود وا تد وش .ردشعا تافو

 راک دور نامی هک يا شف
 وا یوک "یزاردب دسر دش زاب نوچ

 ةا فسا ناف ما دم 1

 1 شا EL ۳ ت 7 ۱
 ر هلناونع « قشع كرين » هللا ناود رو «شم

 ۱ .ردشقار هموظنم

 هدنسدبق لحاس كناتسدنه ( 602 ) ۳ غ

 هبصق رب یزکرم كنناکاقسم زیکترو ۶
 (یوادنم) هدشونج هرتهوایک ۳۳۰ تاب بولوا
 لک هدنسهرآ یرلبصنم كنیرارهن (نونمس) هلی
 هللا یلاعش ضرع ۱۰۳ ۲۰۳ و هدنرزوا هطآ رب ندیا

 تمع

ANA POON 

 . یرهش کسا كرلیلدنه لصا .ردشمشود ندتیمها
  كابا هناتسدنه كارلبلزیک:روم «یک ی نیدلوا بارخ
 . یرلکدتیا حب هدنخ را ۱۵۱۰ ییمی هدنرالوخد

 . ندرهش ییدمش یرهنارو «بولوا بارخ یخد رهش
 ۲ و ییدعش . ردمقاو هدهفاسم كل هرتمولک ۸

 یرلاسلک د دمتم .ردشغل وا سیسآت هدنخرات ۰
 ۲۰ مدناتسدنه كنتلود زیکترو یناقلما وغ .ردراو

 عیب ۳۲۷۰ «بولوا قوم دا تیل ی

 -یسیلاها ۳۹۲ ۱۰۵ و یسهیحطس ٌهحاسم هرتمولیک
 یرغوط هبیرجاو ۱ . یو هوم لحاس « ردراو

 یطسو نالوا ردق هنتریص كنلابج *لسلس ( تاک)
 | راسو هلزکد اب غ زکلاب . ردهرتمولیک ۰ کا

 ۰ هلرتاک قشم زبلک:ا قمم هنسهرادا یابع ندرلف رط

 هدتهح وا ء بولوا قاقاطب یلحاوس . رددودحم

 وا عفت یرلف رط چا «هدهسنا مخو ك یساوه

 . هیهاشاب .ردراو یسهبراج هایم و یرلنامروا «بول
 : هژرابل یک روت یسلامها .ردقومایو ر او خ

 . كىلوتق ايو ندقلخ ر زلم داوتم ندنطالتخا رللدنه

 : .چ ۰ بولوا ترابع ندرللرب شا لوبق نبمذم
 : ۱ ۰ ردرلمدآ نکأاسو ناقشا

 عبات هکنلف هدنسهر زج (تلس) هلمسا ۷ رو

 | هبصق ر نالوا یزکص تنهیمالسا تموکح رب
 ۱ .روشو هلکسا ر هدننلابا ( ناقارآ ) كبامرب و

 زنا هلرکید مانو ( 6 0
 نر ۱/۳9 ی ۱ هروب اوغ

 .  هعقج الام لب زار ؛بولوا رهن رب رافآ هدیدو دح

 ضر ۱۵۳ 2۰ هدنتروهچ (وسوغونام) كنس

 | هیونج هلا عسا هدف لوط ۲۱ ۰۱ هلا ییونج
  ولنک ۱۰۰ هدتماقتسا و «كرهدبا نایرح ییغوط
 هدعب و هب غ «هرکص ندکد تا عطف هفاسم كلهرتم

 . .اد تموکح روکذ م «قرهقآ یرطوط هب یاعشبرغ
 -وئام «هرکص یدنایرج ثلهرتمولرک ۲۷ ه امج هدنلخ

 . (هدروویر) زدیالیکشت شدودح ایویل و هلباوسو رف
 اهد هدفا سە كل هرتم ولیک ۱۰۰ «كرهشلرب هلا

 ٠ ۱۱۳و ؛ ردبا قررفن یندودح نیتروک ذم نیتکلع
  هدسیغ لوط ۱۷۳ ۲۰۳ هلبا یبونج ضرع ۷"



 وق کیا و و تارا( ۱

 تقو ره ٠ نیک ود هنماچ (هرومام) نالوایرب ندنل

 هدنرسوم یعراراق و روشی هدهسیا زآ یبوص

 .راصاب ینارطا ابرثک | «بولافوچ هدایز كل یوص "
 .رکودوص هرتم یکم ۰ هد هرات هدرلعسوم وب أ

 رده دنتعس و هرتعولیک میرم ورم هاو یس اض وح

)Guatémala)یاشسآ  

 ۔وھج شب ندبا بیکرت یبیطسو ۱ لا و
 ۰ رديم#* كا كتر

 روک ذمهلاعآ وغ - .یسهحاسم و دوج و

 هب یسالطآ طع رحم ءبولوا یسیاامش كا كتروهج شب ۰

 رح ندنزفروک سارودنوھ یءدنزیکد لیتنآ قلم .
 ی هدزکد یعکیا و .رولوا دتع ردق هلدتعم طح

 ک هدزفروک روکذم « بولوا هدایز اهد یلحاوس
 یکلم سارودنوه یا ه هرتلکذا یتغوج هلالحاوس

 ۳7 راحت شمب زن زکلاب هدلحا وس اذه عم .ردشعا طض

 یهدفرط جا یرارب نوکسملصا «بولوا یرآ هلکسا
 بونح ءهلکلاع اقیسکم اب یغو “لاش .ردرارب عفن ص

 قرش بونح «هلا لدتعم طیح رح ندنتهج یر
 ًاةرش «هلبرلتر وهج سارودنوهو روداولاس ندنفرط
 «بولوادو دحم و طاح هل رع«*وزفروکس ارودنوه ید

 رع«* دل رکو هقبسکم كرك

 .ردنرابم نرهیقتسم اط وطخ نیعم ریفو موهومیژثک |
 عقاو هدنزنروک سارودنوه یی هب رع ندقرش

 ردق هشدهدح هقسکم ندنبصنم یرپ ( وتنی )

 کیا و ؛۲۰ هلساسح یثجوا شرق یمطعا اللا
 . ولیک ۲۷۵ یسەفاسم راط كلا یهدنسهرآ رکو

 هک + ردراو یسااما ۱ ۵۲ ۰

 كن دودح ندنفرط روک ذم رب

 - ءبولوا هرتم

 رحم .رشود یشک ۱۲ هنشاب هرتمولیک عبرص رېن
 هدندودح طخ روداولاسو هدنلحاس لدتعم طرح

 لاعث كاو ۱۳۲۳۸۲ یسهطق یوتح كا نالوا

 ضر ۱۷۳۵۰۲ هدندودح هقیسکم یخد یسهطقن

 ٩٤٤۲١ هلا ٩۰۹۳۷ « پولوا عقاو هدیلاعش

 - رولوا دتع هدنرهرا ینرض لوط
 2 .یحاوسو راهناو لابح « یسیبط لاح

 «بولوا قلموقو زود یلحاوس یکه دلدتعم طيح رحم
 هدنسهقرا كرلنامروا رلنامرواضم هدنسیرلبا كنون

 هدنسهقرآ كرا تو رله ردیا عافترا بسک اردن
 .رولیروک راغاط رانو راهورذ مقاطرب عفترص ید

 ی زشت ۷۹
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 هدناذترا هرتم ۵۰۰ یتجنآ هدنتهج قرش رلفاطو

 هسف دودحو ۱ ۰۰۰ هدنرطسو كتکلع «نکیآ

 ه راردیا بسک عافترا ردق هیهرتم ۲ ۵۰۰ هدنس

 كغاط یهدنتسوا یخد قعسو كنهووا یهدلحاس
 راموق کیدربدشبا گرارهن . ردبسانتم هلعافترا
 ندزیکد «هلبا لیکشت رادس مقاط رب هدنکوا احاس

 لاس روکذم .ردبا لساح رالوک شعب لوح
 قرهلوا عفترس یسیضارا هلاعآ وغ هدنلامش كلابج

 یرلن دن و هسا یرلغاط راش « بودیآ ماود

 «قرەقلاق هیراقو اهد قوح ندلابح “هل سلس

 . اآ ٤٠٠١ كل( وفوق ) نالوا یرلککوب كلا
 كن رقل ومات ٤« ۱۲۰ فلآ و غآ ٠٠۰ ٤« كنوفنانت
 كو دامس وق ورس ۰۳ ۰۰۰ تكبایرام هتناس ۳ ۰

 یسا یغوج كراناکر و« .ردراویافترا هرتم ۹
 یخد یرلیکب ردق ۲۰ .هدهسیا شموس هلدتفوو

 ۔رلن ون .رارودروکسو راولا تفو تقو هک «ردراو

 - روا یرلیغاشآ و هلراق یرلب راقوب نی راضعب ند

 ژاربا رلهرظنم ااغ نایاش ء بولوا روتسم هللا
 هلاعش قرههالشاب ندنسهرص»رلئ اکر ویشا . راردیا

 «رولوا دتع یر هبمشو لوق تار ةاطرب ی یغوط

 طاطحا بک اصردت هلئالیم رب یلزج ت

 ارس ) هدب .رویدیآ ر iy عفن ص « گر هدیا

 لابج «هلسلس یيا هلرلمسا (اماش هرس ) و ( هردام
 لید هر ندر یضارا هدنلامش در و « بونازوا

 رب مساو یواح یرللوکو رله مناط رب « هللا لکش

 میان ه«هتسکم تروص و هک ءربلآ یتروص هووا
 ماود ید هدنس ږيظع هیرب زج هبش ( ناناقو ) نالوا
 .رولوا دنع ردق هلحاوس ء بو دیا

 رحب «بولوا قوچ یسهبداج هایم تب هلاعآ وغ
 .رومایو یفلزآ فی هفاسم «یرلنلبکود هلدتءم طع

 «هدسپا زا یراوصو هصیق «هلبسح یلردن كرا

 یسالطآ طع رح .ردیبک لیسو یلتدش یرلنایرج
 قوج یرلمبا « نوزوا هسیا یرلن انلو هدنسهللام

 دلوس ولون .هلغاوا قوج یرارومغاب كن رلهضوح و
 نلیکود هن زۀروک سارودنوه .ردهدنلاح راقامرا

 هدنفلن وزوا هرتمولیک هه ۰ یسارج كنب رب (1 وفات وم)

 یکیفاشآ زکلاب ندنفردلوا زا یرلمبات « هدهسلا

 هردلاص هنری كراك لچوک یا هرتمولبک ۰ ۰

 كنیربن ( قبشولون ) نایکود هزفروک روکذم هنب

POبده  

 یخارا و



 و غ

 هدنلنوزوا هرتمولک ۲۵۰ زکلاب یسارم هسیا
 كوس اهد «هلکمک ندنجما لوک ( لابازبا) «هدهسیا
 را لوس كاتي ەلاما وف .رددعاسم هنیربس اراک

 زکلاب كنسارج كنون .بولوا ( هتنیجاموزوا ) یغام

 وو «رویللو هدنلخاد هلاعآرغ ېم یراقو

 .االدویر ) ۰( سنودنافال ) ندبا لیکشت یغامریا
 مق كنموکح یراربن (وردب ناس )و ( نویس
 یراوص تاج برطو لا نو نالوا یمطعا
 نایرج هدنجما هعساو *یضارا اهنتو یلاخ «هلا مچ
 هدنرق یدودح یسهقفتم تاموکح هقسکمو ؛راردنا

 .ود هننوق (هشیماق) كن زفر وك هقیسکم «كرهشلرب

 چه ثكنراما نلیکود هلدتعم طح رح .رولبک

 :یرلهعلشاب كرلنوب .بویلوا خاص هئافس ریس یرب
 هدنس رق ( ربت رام ورت ناس ) «هب وت اشي ٥ «تالق ] وغ

 ندبا لیکشت هلالش رب لزوک هدنهافترا هرتم ۰
 ندنک هبهلاغآ وغ ندروداولاس ناس « ( نالتیئاما )

 نالوا یر وکر لزوک ی رک ۱۱ هدنرزوا قیرط
 .ردهزاسو ( سووالقسا سولدو ر )

 :یرلکوس كا « بولوا قوچ ید یرللوک
 ناسلا فن ۲ نالوا هدشرف یزفروک سارودنوه
 عقاو هدنرزوا كلابج *لسلس هلياوڪ ( لابازبا)

 .ردیرللوک ( ارتا ) نانلو هدنتهح لالو ( رالتب [)

 زود یلحاوس یکه دلدتعم طح رح تب هلاعآ وغ
 یرلبصنم رابنا ناکود هاروا « بولوا قلموقو

 هدنسهزا لحاوس هژرادس و و رادس ندموق هدنکوا

 ندتهح و «ندن راکدتا لیکشت رلةلق اطب ماطرب

 هد هزوژ ناس) هدتهحو .ردقو ینامت مالغا صر

 «بونل و هلکسا کیا هلرلعسا ( وشرپماش) و (هلام | وغ
 .روک سارودنوه هردرلشاب تالون ریمد هصیق یا

 اما ) هداروا ,بولوا زا كب هسا یٰلھاس یهدنزف

 رب هدنجا كلونو یوقرب نرد هلیمان یوق ( قیت
 1۳ روا غیص یرلوص ءهدهسیا راو نايل چاق

 هحاشاپ هدتهج و .رداکد دعاسم هنلوخد كتئافس
 3 قحتآ «بولوا یسهبصق ( ساتنو ) یسهکسا

 . ردلکد طو ص هلا لوب ریمد هرلذرط

 فلت یساوه كبلاءآ وغ --.یساوهو ملفا
 .ردمرأت هننالبمو هنعاغترا كنسيضارا «بولوا ع وتنمو

 ها نا نالوا دنع هب ع ندق رش یمح ینا كا هحاوه

 که دنس هرآ یسهرص کیا تل هلسلسو یرلترص كلابج

۳۳۸۹۸ 

  Nو لدم اوه هدر از ۶

  نیشیف قرهلوا هنفالخ كنض رع هحرد « بولوا قوت

 | ییهجرد ۲۲ هرارلا نازم نزاي و «راغاب یخد راق
 . هبیناشآ هدنسهلام لدعتم طبع رح .زغا زواج

 ۲ نالوا كعد یسهماهن كتکام ص وصخ ىلطو هک دلتا

 . دلربس كي رارومتاب هسیا هدلحاسو هدهووا طعم

 .ردقوحیس هراس للع .بولوا قاعصو وروف اوهو
 - الطا طع رحم پولوا هدنتهح لاعش كلابج *هلسلس

 | هنيا هدنرارب قیصاب هلرلیداو كرارب نالوا عبات هبی
 ۰ یرارج اهم ایوروا « بولوا یتوطرو قا” اوه

 جوق” تبا « رددلوم یرلقاهتسخ كلهم هدنقح

 كنسيلامش مق نالوا تراسع ندهووا ر مساوو

 سبابو قاعص ېک یکك نس هرب زج هبش نانقو يساوه
 داران امروا .ردلکد دعتسم هد كب هنارمع بسک«بولوا

 یخد كشبرارب یبا كا هجاوه كنکلع ینالناو مطق

 نالوایزکس «بولوا هدقمزو هن وک ندنوک ی ساوه

 ین رامکح یکی کسا هعبرا لوصف هلبب هدنرهش هلام وف
 .. یخد هداروا رلقلهتسخ یکه دلحاوسو هکم هنا ارجا
 .. رهش هللا لحاس «ندنفی دلوا شمالشاب هک رویظ
 روا «هلبا سیغ یرلجاف ( سوتنیلاقوا ) هدنسهرآ
 ردهدقلشللاح هنلوصح رلنام

 تیموم یغاریوط -- .ییداعمو تالوصح
 «جرپ یا كل «یادغب ءرصم «بولوا تبنم هرزوا
 فلت صوصخم ههراح كلاعو یعاوا دلراهزبس

 ینادقف كرباعمو قرط یجب ؛رولوا لصاح رلهویم
 : یاحازکل اشا .ردهدقملوا مطب هنسدقرت كتعارز

 «قوماپ «هلناو ن «نوبوب تاقاق ,نمرق .هومن
 ۰ ردراو هدیرا هنا چا ضعب

 ترابع ندنوشروفو ریقاب «دروک وک «ریمد : یداعم
 رلموق یواح ینوتلآ هدنسیداو (آ وغاتوم ) «بولوا
 و یتدعم نوتلآ هدرادقم زا هدنتهج ( لابازا) و
 هردقوح هدیرلفاحوا صم .روبنل

 . ردهراس و دیویچ

 فنونو نوو و و ی رک ی ا

 ره — .یرلبهذمو ناسلو تبسنح «یسلاها

 یم“ ر ناسلو رالویناپسا کاح موق هدهلاآ وغ ردق هن
 یسا یسهدایز ندنناتلث كنللاها «هدهسیا هلوسناب-ا

 هامو كتلوف «كتزآ «بولوا ندرل بلا صآ یلرب

 مدقنم هب هبعش جوا و رلنوب .رارد وسنه هن رلتیسزج
 .راردقرفتم هب هفلتخ لئابقو ماوقاو ماکتم هلناسل ۰

 ا ا را

 تا 5 ۳
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 رلن و هدنلوخ د كرالویناپسا بق امتم ینفشک ن اقم
 لیکشن تلود ترد جوا هدنرالع عفت كتكا
 -رهش ضعبو ؛رلبدیا كلام هتیئدم هغ دلوا « 2 ر هدي

  ۱هنفیدنلو عماج یی اها كس زو ترد چوا ی

 یرارادقم «بولوا یلتمجو یئرثک یخ .«-یلیقا
 كاش مآ «رالویناپسا .یدرولوا غلاب هنویلم جاقرب
 رب كرلهراعب وب «ېک یرلقدنای یخد هدنرلفرط راس
 بیرخنو مده یخد ین رارهش ,«بودیا ماعلتق نقاط
 | یرلتیدىو«كرهلیکچ هرلنامروا هدیرلن الاق هلکع
 روب هفماشاب هدلاح رب یشحو من « كرهدیا بئاق

 ندفرطرب ندیضارا باح ا ندفرط رب . ردرلشلوا

 یاهابوسنم هنتیسزح لومایساو ندرلبج هما صو راجت

 رلهراج؛ یتبم هببس وب .رارویروک تراقح ندنفرط
 ءزلوڪ یرزو بوروط ردکم و نوزح اياد

 هدرابوک یر ۰رارویمهنیصیا هلهجو رب هرللویناپساو
 رلن امروا یرل, وک دل رثن و اذه عم « بولوا نکاس

 نکاس درلومایسا «هلغغ و هدرارب لزوکو ةا
 .ردسا ندرلهبصقو یوک یناموط یلزوت یرلقدنلو
 رح امسا موبلا ,بولب ربتک هلتراسا ندا رف | هلبتقو

 سنج چوا وب «بونلوب هدلاح وب یغد رلبګز نانلود
 ترفانمو تموصخ هنرب تو قافو هدنسهرا لاها

 تایقرت یدج هدلاعآوف «ندننیدلوا امرفمکح
 رب هكلنرودفم نانلوب هدر کاو ؛رویمهلوا نکم
 ندنساوا ریذ للخ كنيلع حص هلیسلاج هبلق نوک

 طالتخا رایج زو رلیلر هلرالوناسا ۰ رولفروق
 یخد رلفنص زلم فلتخم هدننب لاها ندنحارتما و

 ییلاها كنهلاغآ وف هرزوا تبموم .ردش | لصح
 ۔ وهج و هعسوفن ترثک «بولوا هدقلافوج هک دنک

 قرهلوا هرکس ندنتموکح ( روداولاس ) تر
 كاکبل وتق یمسر ند .ردیسیعکیا كنرطسو یاقتآ

 هظفاح ین رنید یکسا مولا یرثک ۱ كرابلرب «هدهسیا
 .راردهدک |

 یرکص كنەلاتآ وغ س .یسهیکذم تايسقت
 هتلاا ۲۲ تکلع «بولوا ریش نالوا یا

 ندقنتس اتسا زمگیدروکی سکیآ تنالایاوب . ر رمسقنم

 «هلنغلوا لیکشت هرکص ( ردةیتسناتسا ۱۸۷ هک )

 تمالابا .ردلخاد هنیددع یرارکید یرلسوفن كرلن وي
 :ردینآ هجورب یرازک و یراسوفن

 لا ۳۳۸۹

 سو یزکم سوفت تلایا

 ۷۰.۰۰۰ هلاع او ۰ هلاع !اوغع

 ۱۵۰۰۰ هلاغاوغ !وغت۲ا ۰ نکیاقاز

 ۳1 نالتنامآا ۰ نالتیتامآ
 ا التتُم وکسا ۳۶ ۰ التنُم وکسا
 ۳ وفنانتلایش ۰ ۰ وغنانتلايش

 )0 الولوس ۰ الول وس

 ۳9 ماپاقنوتوت ۰ ماپاقین ون وت
 هشیک لدزورق اتناس ۷ ۵ هشیک

 ۳۳۰۰۰ وفنانتلارک ٥ وغنانتلازک
 ۱۱ ۵ وغناتازام ۰ کتک

 ۰-۱3... وغنانت هن وه هن وه e ° وغناتت هوه هب وه

 ۱8, سوقرام ناس ۰ سوقرام ناس

 ۳ )۰۰ سرولفق ۰ ناب
 N ۰.۰ همالاس ۰ ۰ زایارو

 ۷:۰ لابازب Pt لاباّبا

 ۱۳۰۰ هلویکبش ۰ هل ویکبش
 ٤ هباقاز ۰ هباقاز
 “fon 1 هبالاژ هبالاژ

 ۷ هامتلوژ PN >° هبابتلوز

 9 نالیکینییآوق ٥ هزود هتناس
 واوهلاتر ولوهلاتر
 نابوق زایارو هتل[

 ندنقو وا «هلنلوا هعکسا قیتسناتسا و قجنآ
 .ردراو دیازت ردق زوتوا هدزو هدیلاعا یر

 -.یسهرکسصو هلام هوق «یسهرادا لوصا

 ند ضوط هللدم هنس يا یموکح هلاعاوغ

 رب رونلوا باضنا ندنفرط یلاها هبیغوط

 1٩ روئلوا باضتا هلئدم هنس ترد هلا سسر

 ف تاتتشاضحاو ناوم | سل کم دداتشفا
 سیر هدیرکد فصن بالتا ندناومیم سلح

 نداضعا ۱۳ رونلوا نیم ندنفرط تموکح
 ندب ضواع باخعاا .ردراو قلود یاروش ر تیک

 یسهلج كنىلاھا نیکٌک ینشاب ۲۱ «بولوا هی یعوط

 زآ ندنفراصم «یتادراو .راردز*اح یتقح باخت |

 ی «دنارف نوام ۳ ًابرقت هرزژوا قلوا هلضف

 یسهیماظن رک اسمع .رولوا غلاب هنساریل یلن ام نویلمرب

  هدار E EEO یسهبلم رک اسفو و

 کرو هدایز ندوزب ۰۰ هتلود یونس «بولوا هدنرل

 یاها#ةفاک ادعامندرلنانلو هدراتیرومآامكوم هلرلن رو
 ۔ وبم كا كالرکسع دادهنشاب ۲۰ ندنشا ۸

 ردهدنتیر

 هدهلاعآ وغ — .یتراجت و عیانص و فراعء

 ۱۸۷۱  بولوا هدک چا 7 هنوک ندنوک فراعم ۱



 ۱ و

 نادرک اش 7 هلن اکم روکذ ۲۰۸ هدنخرات

 «نکیا راو تابلاط ۱۹66 هلیبتکم ثانا ؛« و

 ی.هبلط و ۷۰۲ یددع كرناکم موم هد ۸

 یر ندتقو وا .یدشلوا غلاب هنیرادقم ۵ ٩

 .«مش یشجهلوا شوا لصاح دیازت هدنبسز و یخد

 یناحارخا «بولوا كلشبا یلبخ یخد یتراج . ردزس
 هک دتک هيلع تور «هلةلوا هدایز ندنالاخدا

 یاحارخا وا ۰۰ یتالاخدا .ردهدتقعرآ

 ثكنتاحارخا ءردهدنرهدار رالود ۱6 ۰

 دالود نویلم ۱۲ یونس «بولوا هومقیمسق هعلشاپ
 یتاحارخا یهدهحرد یھ | . راقح هوهت ف

 «تاجوسنمابق لومعم ندکو «یرد «دیویچ «نمرق
 میاشار هلع عیانص . رد رارع ندهران و هتسارک

 ثكسکوت «بولوا تراص ندنلامعا تاحوسنم ندکوب

 یاق مآ رلیلر ندنکوم كانیراپروس نویق کهدنرالم

 مسن رع ابق شیپ لمعتسم ءدنفرط ره كنبطسو
 هنعسوت هداز كتئراحم یتادقف دارو . راردیا

 .هدهسروبلوا منام هنساشنا رللو یغابرص كنيضاراو

 _ هلکسا هلاعا وغ هدهزوژ ناس یهدلدتع« طيح رح

 نالوا: شلدا دیدع ردق هش رهش هلاءآ وغ ندنس

 هللحاس یزکد لتا نداروا یطخ لو رمد

 ریس كنبرهن (آ و غاتم) «بولوا هدقادازوا یرفوط
 کیا هلهجو وو «لاصیا ردق هنسهطقن خاص هنناافس

 وشریماش .ردشفلوا لیپست تادراوم هدنسهرآ زکد

 دیدم طخرب ید یرغوط هیرجما ندنس هلکسا

 یءدلدتعم طبح رحم یمظعا ےق كنتراجت .رد.دتفلوا
 هرتلکذا هدهحرد یجند «بونلوا ارحا ندرل هلکسا

 .راردیا اطعوذخا هللا هیج كلام هدهحرد یعکیاو

 نرف یعجوا نوا س .یسهیخرات لاوحا

 نالوا شا طبض ینرلتهج هلاغآ وغ یرب ندیدالیم

 هعزانم هدنرانی یرلتلود لیژوتوزو لکیشاق «هشیک
 رللومنایساهدنخ رات ۱۰۲ :«نکیالوفشم هما هرامو
 وردب ) نانلوس یرلشاب كرلن وب «بولوا لخاد هتکام
 ی نانلو یرادکح داراهشرک ( وداراول آ هد

 هلبرکتسع ك زوب چاق رب کهدنتمم ی (ماموا
 (هلاما-) «كرهدبا لتق هلیدب یدنکی یسیدنک و بولغم

 هدهحرد یجهقا یزعریق ندناق هجرلاوک یرهن
 ًالص هنفاروط یاود لکیشاف و ؛شمریدلوا مدآ

۳۳۹۰ 

 هک ید بورت ندرلن و هدعن و ؛ سست

 ۱ لوک ن التبنآ « بویروب یشراق هرللکیشاق راز
 لاش كنهلاعآ وض . یدبا شا طبض ینرلتم>

 . بولغم بقاعتم ینربرب یغد ماوقا نانلوم هدنراتهج
 یترللالفتسا رلیکهدنته- ( زایارو ) زکلای «بولوا
  رللوینایسا ۰ راردهدک | الاحو «رلشل هديا هظفاحم
 ۱ بونارواط زسنح مو رادف كب هدنقح رلءآ رب ہرا:

 ملظ لاک « رکص ندکدتا طبض ینراکامو لام

 تفرط رب كنبرلندب یک ناویح «بولآ هنراسا تح
 هراجب .یدراروروا اغت «قرهالفاد هلریمد نیغزبق
 نوسلواضرقنم یرلترذ «ندنرلتی-و ام لاک رلمدآ
 . رلشمراو ردق هنسهحرد كم« ا برقت هنیرط راق « هب د

 . یدیا

 هلاغ ا وغ «هقدنلو هدنتیعبات تح كابن اپ سا

 . ینرلتموکح وقسونوقوسو ساپایش كن هةقيسكم

 . یغد یبیلسو یاقسآ نوتب كدهنرق (یکیریش) و
  مبات هنتبویدخ اناپسا کی امر < قرهلوا لماش
  تصن نددردام هبیرغوط قد رفوط  هدهسیدنا

  نالوا ماج نف اظو قانادناموقو كللاو و نانلوا

 ٠ داي هلیمان قللارق «هلغلوب هدنسهرادا تحت كمآ رب

 .یدرونلوا

 ۱ هرکس ندقدلاق ةدتسموكح لاک 3 رصد جوا
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  هتیرتا كرليل هقبسكم رلبلهلاعا وغ هدنخځر ات ۱
 . هقبسکم تدم ر «بودیا لالقتسا نالعا یلیتع
 هد ۲۳  هرکص ندقدلوا عبات هتفل روطاریعا

  هلبرلف رطرت اس كنیطسو یاقمآ بولوا لقتسمنوتیسب
 ۱ ۱ اف مر هدکنر
 مضو نئاوق ضەإ «قرهنل وا هدعاسم هله ات

 ءاسوروناکداز ندا هرادایکام كدهتقو وا ءهلنفلوا

 . رلالتخا قاط رب ,بویلوا نونم ندلاح و هیناحور

 ندجم و جره و یغد رل لرو ؛ شعا بیر
 Foes ۸ , هلنیشبقلاق هماشا فخا .هدافتسالا

 1 . هدناموق كرل سیر رب هدنعا (ارراق لئافار) ران وي

 ٠ یني یرلببنجا و ؛شتا طبض ییهلاعآ وف هلیس
 رب یک امغیو لنق «هدهسرلشعا جارخا یرالویناپسا



 . یدشلوا روتاتکید

 .ردشفلوا |
 یراذوش كټ هناحور ءاسور و ناکداز « بودیآ 4

 A ین یساسا ولات یی دمش « هلا ف :

 . ردرلشعا

 نه و "ایسر ایا تم

 .اولاس ارراق هد ۲۳

 شلوا بولغم ادتا «بودیا مو هرود

 یتازاروم لارج

 «هد هسبا

 تکاع قافتالا هلبا اشرهتسوفو 1 وفاراتقت هدمب _
 ندیک هد ۱

 (انرس ) یناخ تكنارراق «بودنا روه ظ شروشرب

 « درط رلتیوزج هللا
 لیدعت یترایساسا نونآق هد ٩

 نالها 4سش ذم یس رس و

(Guatémala)هدیطسو یاقسآ  

 0 نالو | انه ناببلا فن |
 هل اوغ

 هدنتسوا كلابح *لساس «بولوا رهشرب یزک كتم
 كن رهام لدتمم طبحم رحم هلبا ی.الطا طح رحمو

 > قر هلوا هدنطخ هایم 5 هس ی هدنعاعجا لح

 اب دف طع ENE تا هرتم ۱ ۵ ۰ ۰

 ۱۳۲۷ ۳۰۳ هدافاسم شم چوا كنو هسیا
 . ردعتاو هد رغ لوط ٩۲ ۰۱ هلا لامع ضرع

 لوسایسا .بولوا هدنرهدار ۷۰۰۰۰ ییلاها

 لوتایسا هلیماع رهش .ردنکم ندیلر فرصو زلهو

 یساسیلک جاقرب او رب هدفاةوس ره ؛بولوآ هدناومآ
 هلع ص ترضح یی یسهنودام رب هدنشاب قاقوس رهو

 «بولواقوچ كم یراوص .ردراو یت روصم یناسیع
 یسهلضف و « ردراو ییراج ءام كن هناخ ره ناه

 راو یراهجاب یصوصخ زاوا . راقآ هدراقافوس
 یرلن ادیم و یرلهاکح رفتو هحاب 3 رپش 6 هدهسیا

 لاخ ندنانا-ن یخد یراراوحو فارطا بولوا 1

 رامما یرب ندنلالقتسا اذهعم ۰ ردهدنمکح شعایو
 «یلوئفلا راد مولا «قرهنلوا تمه فرص هننس زا و ۱

 هراسو هبعسط نونف «یسهزوم « یسافتکرب كوس 1

 شفلو هدنسهرادا را وزح هلدتفو «یر هناخ هنوع

 یرکب هلبتقو «یسهناتنک یتطم اکو هلببتکم رب كوب
 . هتسخر كو نالوا شا مادختسا ریسا كرب شب
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 رلن و ,قرهنوام ىنفرط ها رلقاط نالا ناکداز
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 او ّ

 كويب «یسهقناب «ىيملعملا راد «یتکم میانص «ىسهناخ

 تاجوسنم شب هلا ییچو /قابط « یسورتایت رب
 یرانکسم كرل بلر کا هدنفارطا ۰ ردراویراهق رباف

 یرلیوک ص وصخ هءرازلءو یرهبلت ندناع# نالوا
 تاپ نیشیت « بولوا لدتعم یساوه . روشلو

 ۳۰ نزاب و شا ردق هبهحرد ه یراق ندرفص

 ندناسی یعسوم رومناب .زامقیچ یراقو ندهجرد
 هدزوع هداز كا « بودیا ماود ردق هلوا ن رشت

 ۱ ۵۲ «بوالوا لیلا هءف د جوا رهش و . رافاب

 وداراولاد وردي نالوا یحاف كتكام هدنخ رات

 كنك« دعشو هدنکنا یلامش كناکر | وغآ یرهش

 دادوح) یدعمش قر هلوا هدنسیب رغ لامشءرتم بک ۰

 هد ۱5۶۱ «نکیا شتا سیسأت هدلء نانید ( ابو
 كلوا « هلک ۶ برګ یرهش وص ناقچ ندناورب
 ]وغتس۲) یبدعت و هدف رش لام“ هرتمولیک ۵

 ؛ نشفغلوا شیخ هدنلح هلاء | وف کا یا ( هلاع آ وف

 ۳۰ 4.هلوا بارخ ندهلراز هدو هد ۱۷۷۲ و

 -1 وغ) و هان یهش ی دمت هدنسااعش قرش هرتمولیک

 .ردشفلوا همس هلاغآ وغ یی نعپ ( هر ون هلام

 و و دو ان لامار غ
 AE ب ( هلأ

 Ea هل اء | وف و یاق مآ « هلاعآوغ

 هرتمولیک ۲۰ تبهلاغآ و ف و

 ٩۱۵۱۲ قرهلوا هدنرزوا یره (دوناسن ) و

 بولوا هبصت ر یزکص تاابا هدعاشرا كالمرتم

 اعاد ناه «یسهراج هایم قوح «یسیااها ۵

 هدنسونح برع

 فیطلویسهرظنم لزوک ب «یرلنچو هاب ند سز
 یفیدنآواناس هدهفن | “هدام .ردراو یساوه مالغاصو

 ٩۰۰ بولوا بارخ ندهلزاز هد ۱۷۷۲ <« هرزوا

 .یدبا شلاق هدنتلآ یضاقا یک

(Guatusos۱ د  

 E 0 ۱ وړو اوغ

 آوغاراق و هادنتهخ لامش تار کت هش رهتسوق

 هدنسیداویرهن (وبرف ویر) هلیس هب وج لحاوس كنل وک
 موبلا «بولوا موقرب ندنس هیلصا ماوقا اق مآ نک اس

 .رلردهدک-عا هظفاح ین راقالخاو ناسلو ین رالالةتسا

 هد سهر زح هبوق ( 00۵1002 )

 نیر سام و ا



 1 و ۳

 ۱۶ ینول ,بولوا یسیقرش كا كربازج هرص رب عقاو
 .ردهدنسهزا هرتمولیک ۷ هلا ه او

 ۰ ه.ش را ۶ دوخا

 و de aire: i | ریجاوغ

 اسهولوق هدنسیل اش لحاس كندب ونح یاشضآ (ز2

 «بولوا هر زح هش ر كحوب هدنسا زا الو هلبا

 .رولوا دنع یرضوط هقرش لاعش ند برع بونج
 ضرع ۱۳۹۵۳۰ یتورب (سانیلاف) عقاو هدنحوا

 یاقسآ «بولوا عقاو هد رغ لوط ۷ ع" هلبا یلامش

 هر زج هبش و . ردیسهطقن لام كا كنيیونج

 «بوبارق ینزفروک الثوزنو هلرکید مانو ( وماقارام )

 لکشت یخد یوق ( وز الاق ) هدنسبقرث لحاس

 1۰ «بولوا هرتمولیک ۲۲۰ ابیرقت یو . رویدیا
 حاسم ۰ ردط و ص هب هر هلخزرب 9 دنا هرتمواک

 ۹ هرتم وایک مبہم كس ۱۰ هلا ۱ ء یہ ریس

 غاط ر هل.عسا ) هرم وقام ( هدنسهروا ۰ ردهدنس

 ) 1 ( هل س هطساو را هرت شا قاط سل «بونل و

 راس .ردطو ص هنسهبعش ( هساقوا ) كنسهلسلس

 یرلتلفاطب ثاطرب .بولوا قاءوقو قلا یرلفرط

 وم رارومغایو ؛ردیواح ینرلنامروا رلیلاچ یلنکیدو

 قموکح الوزنو

 یدودح یدنک ی سترش فصن هله زج هبش و

 کج اسمولوق « بودا دع هدنلخاد

 - رابمات وص ین رلتهح شعب هدنع»

 یو هد یم
 هربزح همش و هدنققح < هدهسروشسا كعءدیا

 رب نایاشای هدنبودب لاح رو نانلوا هيم (ریجآ وغ)
 زوتوا رلربجآ وغ . ردلقتسمو نوکسم هلبا مدق موق

 هلب رب روسو «دکرح «بولوا هدنراهدار یشک كم قرق
 هدهریزج هبش هاکایجر وکو یتایجتودوا < ینایعتابو
 هنسهبصق (اشیشور) كلاس ولوقو «راردبا نالوج
 «نودبا روت زوط a «هغایم ولب اق قبل

 یرلفدلوا جا

 E ىن ۋە ۳۹ هلفازراو همتم
 ىلە رھج و مادنا لزوک «كالاحو تسح ۰« تسردش

 ینراهعدق تفایق و تادامو ناسل «بولوا رلهدآ

 یلحاوس شا كب هربزح هبش .رردهدک-غا هطفاحم

 .هرطاخم هدنقح نافس بولوا طاع هلرلاقو قلابق

 (هتنرو) و (هدنوه ایهاب) هدنلحاس ییرغلاعث .ردیل

 هدنرراوج «هدهسیا راو نايل مالفاص ییا هل رلسا

TY 

 و .I 7 نیر تیر 1

 الو «ندشنیدغلوم رثرب لئان هتیرومو تورث
  .رواراپ هغمل وا الم هریک چاچ زکلاپ كليدمش

)Guad rra 2(یداو) رع  
 ` كناناپسا .ردطلف ند (لمرلا

 وا رهن رب عبات هنغامریا جات هدنسهطخ هلبتسف یکی
 ندلابح ؟هلساس نالوا یعانمه هدنتلایا دیردام ,بول

 | هشت .كرەدبا نایرج یرغوط هونج «هلنامب
 ۱ ۱۲۰ كرهود هینونح برع هدعبو ؛ردا لوخد

 . تل كنبرهش هدلول «هرکص ندنایرج كلهرتمولیک
 | .وولیکود هنفامریا ( جان ) ندنرانک غاص هدنفرط

Sierra de) یللاح dul 0 
 تثنانا.سا و ۱ هماراداوغ

 -  هطخ هلبتسق کیو یکسا هک« ردلابج لساسرپ هدنرلطسو
 ۴ یرفوط هلا قرش ندیونج بررغ «دنسهرآ یر
 | ندنسهلسلس ( سودیغاربس ) "اب غو ؛رولوا دتع

 . .ردشلرآ هلزافو ر نرو یک تیره ( هکرلا )
 | كلاب یهدنسهرآ یراهضوح ( جات ) هلبا (ورود)

 ۶ ۳ ینا کاو سودرغ روک ذم یسکو كا

 13 یا ره یرلکد | كي هل.-اس . رز دیس هلسلس هماردآ وغ

 یسا کوش لامش قجمآ «بولوا هیکید ندف رط

 . یهدفرطوا ,هلغلوا كسکو اهد یسضارا كن هلیئسف
 . ندنشاط تولا رع یساسا .ردهصق اهد یراکتا

  (هرالان ) نالوا ىلع كسکوب كا «بولوا ترابع
 . ۲۰۰۰ .ردراو یعافترا هرتم ۲۰۵ كن سهورذ

 و یرهورذ قوح ر اهد كسکوت ندهرتم

 1 یتریص ۰ ردراو یرادیک و زافو كسکو ندهرتم
 روتسم هلبا راق یا ا چاق رب ر هدهنس یراهورذ هلهو

 ` ندیک هه و هرلاعش تالایا نددردام :رونلو

 رک ها لنوت ندنتل | كهل اس و یطخ لو ریمد

 1 ندنرلک:ا بونحو لاعش .ردراو یرلنامروا یلبخ

 . یرلیفکباو (ورود) یرایجترب ,بونبا رلیاچ قوچر
 طخ یلاعش ضع 4۱۳ ۰ رولکود هنغامربا ( جان )

 ۰ هدنرزوا رک لادن ناروا تب هلسلس و یعوهوم

 .رونل و یناناوبح وآ لبخ

` Guadaljaara و Gua- ) 

 یداو) یب رع ( ۶ هراجالادارغ
 1 هدنس هطخ هلبتسق ید ناسا سس . ردطاغ ند (هراعحا

 1 را جانو هدنسدق رد لامت هرتم ولبک 1 كد ردامو

 |همادادآوغ

Noy 



۱3 ۳۳۹۳ 
 9 2 ت 0 - 5 ست Guadalajara و -Gua ( ۱ الا 1 ِ كاج (سرانه) نلکود هرم (ماراج) عبات هنغام

 كلام هقسکم ( 2 ا ر «بولوا هبصق رب یزکس تلایا عقاو هدنرانک لوص

 ره ر یزکم كنتموکح ( وقسیلاج ) هدنسهعقک - هناحتک « یس هناخ هس دنه یرکسع «یسلاها ۸ ۰۰۰

 «هدنسیلامش بغ هرتمولیک 4٩۰ كنوقبسکم «بولوا | «ییارسکسا کیا رب «یساسیلک چاقرب «یسهژوم «یم
 ۱۶۳۷ «هدنبرق یسارجم (وغایتناس هدهدنا وبر ) | . هقرباف هلافو فرص «یلوب وص ر هملاق ندرلیلاموو
 ۱۰ ه" هللا یلامش ضرع ۲۱۳۹ و هدعافترا كلەهرتم | هل رلغاب هدنفارطاو یهاکع رفترب هلبعما ایدروقنوق «یرل

 كا كنهتیسکم ۰ ردمقاو هدرغ لوط ۲۲ ۵۰۳ | « بولوا ( قایرآ ) یعدق منا :ردراو یراقلنوتیژ
 شینک ءینیلاها ٩۰۰۰۰ .بولوا ندنرل رهش انتعم ۰ ردرلذ | هی (هراحم |یداو) هدن رکدتبا حف راب رع

 هلیساسیلک جاق رب رکیدو نیزمو كويب رب « یرالوب | كنسهطخ هلبت-اق کی یلیا هراجالادآ وغ س
 - هتسخ «یسایمداقآ مسر «یفونفلا راد «یرارتسانم | ,دیردام ابغ «بولوا ترابع ندنسهشوکق رش لاعش

 «یسورتایرب كوب «یسهناخ تی «یسهاخریقف «یسهناخ | ,یروس الاعث ,هسوفارسو لئورت اقرش «هقشوق ًابونج
 ۔وک افو نالوا عون هدنرفرط راس فیهقیسکم | . ردطا هل رتلاا اووغس هدندنته- یرغ لامش

 «یسهناخرض كوب «یسهناخزاناح صو صخ هنشر | .بولوا هرتمولیک عبص ۱۲۱۱ ی هیطس هحاسم

 هلرکش «دفاک «ینیچ هلالومعم یقاعتم هفلحارس | یره قرشو لاعش .ردراو یسلاها ۷ ۸
 نالوا نک اس هدنرراوح .ردراو یر هش راف هزاسو كسکو ی رلتهح بیو بوئنحو هتروا « بول وا قاغاط

 بوباب یتعاونا كراهعوا هنیرزوا هتخت رللرب لصا | ( هماردآ وغ) رلغاط روکذم .ردترابع ندرلهووا
 -ارطا نازيم «بولوا لدتعم یماوه .رلراتاص هدرهش | ,هماراح تب ندرلاطو «بولوا طوب ص هتسهلسلص

 رقصلا تحنو «راقیچ ردق هبهجرد ۲۹۳ تباہ هر | نسق یرغ لامش كتلابا یرارب هنوجاتو سرانه
 هنتلابا دی ردام ءهرزوا كاكرد هنغامرا جات « هلیا قش

 .هیقرش دودح كتلابا یخد «قامرا روکذ م .راررک

 دخا یخد ین رهن ( ولاف ) « امن ندرلغاط یهدنس

 لیکشت سوق گو رب هدنسه ونج مق كتلایا لا
 ص وصخ ا ی« «نیشنق هلبسح یعافترا كنسضارا . ردیا

 رظا هونحو « قوئوص كب اوه «هدنرر قافاط
 یسیضارا .ردقاصعص كب نزاب «ییالوط ندنسلوا
 | نالوا دودعم ندنسهووا ( هبراقلآ) صوص ا لو

۱ 

 < هعلوا لصاو هنسهبصق ( لثورت) « كرهدا نایرج ۱ لصاح هریخذ یلتیلک «بولوا تبامیلیخ یسیونج میق

۱ 
۱ 
| 

 °٥ راغا یغارق هدایز نب شيق . رسا ردق هب هکرد ۰

 عنام هنسلو امنو وشن یتح تانابن یفلقاروت كناوه

 .رولوا

 یقع ) Guadalaviar ) ا

 ند ( شسالا یداولا ) [ رایو لاجاوع
 هک «ردقامرا رب هدنتهج قرش كنا ناسا .ردطاف
 -ربآ (جان) و هدنتلابا ) لئورت ) تر هد نوفارآ

 یغوط هقرش ادا «هلناعن هدننرق یمبانم كنغام

 ؤا مبات هنسارج فنون « بوشلرب هلنرهث ( هربمافل7) | .وا قوچ یراحرص .ردزآ یرلنوتیز هلبرغاب .رولوا
 (هیسنل, نعی) ایسنلاو «بونود یرغوط هوجو ؛رول | ناقشیلاچ یبیلاها .ردراو یرابروس یلبخ «بول
 قرف هدلنقاقآ .اهد, هلا لوخد هنتلاا+ هطخ | هلقلن ابوج و كاسحفج هیحلشا بولوا رلهدا راکتعانقو

 «بودیکهبایسولادنآ هدنمسوم یسک ن وتیزو «رینیک
 قوچ یرلندعم ریمد ۰ رارلشیا هدنراهشراف غاي
 .رارلشبا هدرلن دعم و هد یمقر كنلاها «بولوا

 یکیآ ۰ ردراو هدیرندسم روکو ریقاب و شموک

 زکلای «بولوا یرکم یانص .ردروپشم یسهولپاق
 ماج یا ربو یزب ریونکو نتک هلئاجوسدم كوب ضعب
 .وا ممقنم هباضق ٩ تلایا .ردراو یسهقراف دغاکو

 هدنا یرهش اسللاو ؛كر هود یرغوط 4 یلونح

 هرتمولیک ۲۰۰ ًایرقت یسارج .رواکود هذکد قآ |

 قاطرو نبرد كم یرلف رط یراقوب «بولوا هدنلوط

 وا اسنلاو « هدلاح یمنی دلوا ترابع ندرازاةوب راط

 .ردیا ابحاو قس ینسیضارا كنو «هڪشود هنسهو

 ° ردەدنتەسو هرتمولک عب ۸ ۰۰۰5 یسهضصوح

 یغاشا و ( وقنالب وی ر) هدنرلفرط هتروا كن-سارجم

 .ردنو رءهم یخد هلبرلع| ( ایر وت ) هدن رف رط . ردراو یهدلب رادو هبحا ۳۹٩ «پول



 ۱ و ك

Guadalfeo ) TE!دا  

 ا ند ( یبفالا ۱ وتعلاداوع
 هکر ردرپن رب هدنتلایا هدانرغ كنسهطخ ایسولادنآ
 هزکد قآ هلناع ندرلغاط یلراق نانبد (هداون اربس)

 .ردفوچ یبوص «هدهسیا هصیق یسارجم .رولیکود
Guadalcazar ) TAI | 

 €1 ند ( رصقلا 74 رازاملاداوغ

 ندنفرط رالوشایسا ًادیلقت هنلم رب كنانایسا «بول
 ناس) ندنسهقفتم تاموکح هقیسکم .ردشفلوا عضو

 كن (یزونوب ییول ناس)و هدنتیرومج (یزوع و ییول
 كال هرتم ۱ ۰ قرهلوا ه.دنسبق رشلاعث هرتمواک ٥

 «یسلاها ٩۰۰۰ « بولوا هبصق ر هدعافتر

 هویج هلرلندعم شموک نانلو نیکنز كب هلبتقو

 . ردراو یندعم

OEطرح رحم ( 602121022021 )  

 ا ادار
 ٩۰ كنسهر زج (هتیالام) «بولوا یر ندنرازح

 یسهیعطتسهحاسم هردعقاو هدنسق رشبوئح هرتمولبک

 «بولوا هرتم وایک ع برص ۰.۰

 شنا ن الاو یرلفاط عفنص

 می كنس ل الاب 7 | لانقلاداوغ هداننایسا ( 60212162721 )

 ۔ هلوا هدنلاعش یاهتنم كتلابا و هدنتلابا (هیلبشا یعب)

 هدنس داور كسکوب كنلابج *هلساس (انروم اریس) قر

 هدنلامش هرتمولک ۲۰ تان هلازت و عبا هتساضق (هلازق)

 روپشم «یسلاها ٥ ۷:۰ « بولوا هبصق رب عفاو

 نیکنز كب هلیتقوو یلوب ریعد .یغای نونز هلیارش
 یدعم نوشروق يلم“ نانلوب دلورتم ید بولوا

 ردق هب هرتم ۲ ۲ ۰ ۶

 .ردراو یناکرب رب ناشنفا

 .ردراو

(Guadalquivir)ر  

 ند ( ریبکلا یداولا ) ریویکلاداوغ
 « بولوا ندنرلفامرا كوس كلا كيانایسا < ار طاق

 ایسولادنآ ینمی یتسیونج مق كنءروکذ م تکلع

 یضوط هیلونج برف ندیلامث قرش سهطخ

 هنیزفروک (سیداق) كنيسالطآ طبع رح «هلبا قش

 یرلتلایا ایسروم هلبا (نایج دوخای) نئاج .رولیکود
 .ونج قرش هرتمولک ۲ كن( هدیوا )و هدندودح

 ندنراکنا یلامش كنغاط (وزوبلد اریس ) هدنسپب

 بونج بونود بقعردو هقرش لاعث ادشیا «هلناعبن

۳۳۹ 
 3 هکر بها « دهدبا نایرج یرضوط هب رغ

  نوزوا اهدو لوس اهد قوح ندندنک ندلوص

  یربنوو ؛ردیا ذخا ین رهن (رونیم هنیدآ وغ) نالوا
 . ینربن ( راهلادآ وغ) هدیغاشآ اهد صوصا ىلعو

  «هگرهدبا گاف یفلقارب گننراوص «هرکص ندقدلآ
 ؛ردبا نایرج ییغوط هبرغ هلنالیم هبونج قوچ زآ
  هلبتقو «ذخالا دہ یخد ینرب ( نولوبلادآ وغ )و

 | شفلو یموکع 2۳ ونرک كنسهممالسا تموکح سلدنا

 رولوا لصاو هنبرهش (هوودروت ابو) هبطرق نالوا
 ۱ «بولوا كسکو هرتم 1۸۱ ندرحم یاذح یمبانم

 ۰ ردهدنعافترا هرتم ۱۰۶ قحن آ یغاش هدهبطرق
 - هلبلابح *هلسلس (هنروم اريس) الاعشیسارح ردق هرلاروا
 . هدنجما كنيداو رب مساو طاح هلرلغاط فلتخمًابونجو
  وروق هدرار یبدعا احا و قس 2 اندک تولوا

 . روتسم هلرلجافآ نویز هاک هاکو رلءووا شعایو
  نلک ندرلغاط روک ذم « هللوا ترابع ندراهبت
 . هدرلتقو یدام یرلسبات نالوا نوزوا یلبخ یرثک او
 و رروروق لوتدس) 8 « بوربتڪ وص زآ ف

 ۱ لوا ندزعشلرب هلا ( لینش ) ربویکلادآ وغ هیلع ءان

  ندهبطرق . رکود وص هرتم بکم ۲۸ قحن آ هدهنات

 .هلیتفاطل هدنئی برع یارعشو نک ند هطانرغیضاشآ
 . قلقاروق رهنو «بولآ ین رهن (لینش) نالوا روهشم
  هوالع وص هرتم تعکم ۱۲ هدهبنا ید هدنتسوم

 ید كره چاقرب ۳ ندلوصو غاص «ی ؟ ییدشا

 . ,بوود یضولع هونح اردن < هلبا مج ین راوص

 دریک هنیرهش ( یسهیلیبشا روهشم درب یع) هوس
 - هرآ هرتم biha هلا ۱۰۰ یاس هدنسوا كرهشود

 دم د دازکد در كن بوس . ردهدکاشینکرب هد

 ند هالو زویکباو ؛ رالشاب هغلوا سح یرزحو

 1 رودنآ ريس ردق هرهشوت رلیک ندا باعتسا یغاشآ

 . «بوقآ یرغوط هبیبرغ بونج رهن غاشآ ندهلبوس
 . «قرهلبرآ هلوق چوا هدیراقو هرتمولیک ٩۰ ندنبصنم

 . هیراعسا « كچوک »و « و » ینمی (رونیم)و (رویام)
  ندکدتبا لیکن رلقلفاطب قاطرب هدفارطاو هطا ىکا
 . (راقولناس) هدنلامش كسیداق .بوشلر هنب «هرکص

 ۰ رولیکود هب یسالطآ طع رح هدنناب یسهبصق
 E رلةلقاطب هدنراقوب i یاد موق هدندصنم

 . قحم ندیظع رهن و هجافس ریس « بونل وب رلقل
 هدرلقلقاطب و تارا منام هنسغل وا هدافتسا



 فاطرب یرلقدنالل وق درک و ك رالویناپسا
 e یثحو

 ۔ارآ 1 هدایناپسا ( ۱ همتا و

 تا هبیاعث قرش هدعب هقرش ها نیم
 ندناارح كلهرتمولبک ۱۰۰ ءقرهقآ یضوط هلامش

 (هرا) «هرکص ندکدتبا اورا یراهووا یهدنلوو
 .رولنکود هنفامریا

 Siera de 6۷8-) — هداربس 0
a۔ودامرتسا كبانارسا ۵ ۱ هبولاد  

 هب رغ ندقرش هک «ردلابح *هلساسرب هدنسهطخ هر

 زیکترو یخد ندفرطربو هدلوتندف رطرب «بولوا دتم
 ( جات) کءدشلامث . ردنا قاصتلا بسک هلبرلغاط

 یرلهنضوح یغنامراا هنایدآ وف مقاو هدنبونج هام را

 یرلوص ناق آ ندنراکتا یاعش ,بولوا لئاح هدنسهرآ
 . ود ه هنایدآ وغ یرلن اقآ ندنرکتا یونحو « هجا

 .ردهدنء افترا هرتم۱ ۵۰۸ یسهورذ كسکو كا. رول

 توی
 ندیلام بغ هک« ردرهن ۴ هدنتموکح ( سازکت )

 ۵۰۰ اب برق « قرهقآ یرغوط هبیونج قرش

 هدنزاروک هقیسکم هرکص ندنرج كاهرتمولیک
 .رولیکود هنلخ كنبرهن (وینوطن ۲ تنس)

 هدهقتسکم ( ۵ ( 1 ذی ولادا وق

1 

 هدقنجآ هرتمولک ۰ ۰ و هدنسش راق یب لحاس

 «بولوا هطا رب قاغاط هدیل امش ض ص ۳۹ قرهلوا

 .ردهرتهولیک ۲۸ ییوب هیونج ندلامش
 - ًایسا ( Guadalhorce ) ۱ هزاره وا

  هطخ اولادنا كنان

 هداریس) هدنتلایا هدان رغ هک« ردقامرا كچ وکر هدنس
(kı۲۱۳۰ و هدنزافو (سروزال) كنم هلساس  

 «بولوا لخاد هنتلابا هغلام هلئاعس هدعافترا كلهرتم

 قاطرب اشاعن نایاش یریغوط هبونج هدعبو هبرغ ادتنا
 بونج تاهغلام هلنایرح ندنسهرآ رازافو و رلغاط

 .ولیک ۱۲۰ یسارجم .رولیکود هدیفس رح هدنسپبیف
 نوجا قماراب تح هیضارا قس .ردهدنل وط هرتم

 هدلاح کیدعش « بولوا جاتحم هرالودج یلفرصم
 ۰ ردهدایز ندنسهدب اف یراراسخ ثعنم ندنرلن ابغط

trae 2 ۳ 

 هنفیدلوا طلغ ندنسدب رع سا (ترملا یداو) یعسا

 ارز لندن وص هدننامز هبمالسا تموکح « هسریلمقأب

 یفیدلوا شغل وب هدکلدنا هدافتسا هدایز اهد هع
 :ریلشالک

Guadalimarیداولا  

 ند ۸ و دوخا 0 املاداوغ

 «رد رېن رب هدنسهطخ ایسولا دنآ فنانایسا .ردطلف
 ندنلابج *لسلس (رازاقلا اریس) هدنتلایا ( هطیسبلا ) هک

 قا ا (هرونس ایس )قالقام ی اا
 بونج «لوخدلاب هنتلایا ( ناج ) «گرهدبا قیرفت
 نلادآ وغ ءانمرادا وغو ؛ راقآ ییغوط هر

 ( وتنیکلبج ) كکرهدبا ذخا یشرلباچ سازیرآ وف و
 یسارحم . رولیکود هریویک ادا وغ ندغاص هدنرق
 دارکو یسیدنک كرک .ردهدنلوط هرتمولک ۰

 - زافو شعب كنلابج *هلسلس ( هنروماریس ) یرمبات
 .رارک ندنرل

 هداشصا ( 0

 ره لبتآ ها هبولدآوغ

 ضرع ۱۱۳۳۲۱ هلا ۱۵۲۰۷ « بولوا یوم

 - هزا قرغ لوط ۱:۳ ٩ هلا ۱۳۰ ۳۲ و یلامش
 (رتدنارغ ) هللا هولدرآ وغ سفن .رولوا دتع هدنرل

 نکس قدهر زج یا هلی راما « رک ضرا » نعل

 « یاچ لزوط » یی (هلاس ریور) یراهرآ «بولوا
 ىلا زو زو « نوزوا هرتمولبک شب ترد هلا

 هلا لانقرب یعیبط نرد هرتم شب تردو شینک هرتم

 ريغ دتع هونج ندلامش هیولدآ وغ لصا .ردشلرآ

 عفت مو قلغاط ,بولوا هدننروص لیطتسمرب مظتنم
 رب دتع یرغوط هقرش هدنسیل اعث ےسق . ردهطآ رب

 نالوا هد یزیکبا هک « ردراو ىس دنقبح

 «بولوا ېک ج هديا ساع هلسرغ یاهتنم ك (رتدنارغ)
 هرازج کیر ۰ ردبا لکشت لانق روکذ م هدنراهرآ
 هدنفرش یابتنم ء بولوا دتم هقرش ند رغ هسیا

 لیکشت نورب رب یرویس هلیعسا ( وتاش هد تنآ وب )
 هبش ر ردق یسیدنک ناه یرغواع هلاءعثو ؛ ردا

 هنیکهټوا ء«هدهسرا لهضرام یخد وب .ردازوا هر زج

 ردق هبهرتم زوب یرلعافترا « بولوا زود ةبسن
 كا كنهبولدآ وغ لصا هکوبلاح ۰ ردترابع ندراهبت

 لصا .رویلوا غلاب هبهرتم ۱ ۸  یغاط عفت

 هرغ ندقرشو 47 یو هیونج ندلاعت كم هبولدآ وغ



 ۱ و ۳

 لوط نالوا هونج ندلاعش ك (رتدنارغ) و ۲۳ یا
 ًهةحاسم هنسیکیا «بولوا هرتمولبک ۳  یمظعا
 ههر زج و ۰ رد هرتمولیک عبر U یسهیعطس

 «(تنسهدلیا) و كجو هلیعسا (هتنالافهیرام) قلم
 هطآ كج وك چاق رب هلب رلمسا ( رت تیت ) و ( هدارزد )

 هبهسنارف بونلو هدقازواو هلران رب .روینلو ید
 تنس ) نالوا قلم هرلن وب ةرادا هلیتهج یرلتیمبات
 معبر ۸ یرا هیت حاسم رازب هلبا (نترام
 تب هب ولدآ وغ سن یرا زکس .رولوا لاب هب هرتم ولنک

 . دیس هبصق (رت ساب) مقاو هدنلحاس یبرغ بونج

 یناکرب یسیضاراو یرلغاط كنسهلءآ هبولدآ وغ سفن

 عساو اهد یرلک:ا نالوا یرغوط هفرش « بولوا

 هنس هل امش و هبق رش لحاو- «بولوا زآ اهد یرانالیمو

 هیبرغ لحاوسو كويبو نوزوا یلبخ یرابنا تیا
 هدیسهراحهاسهویراوص ندعم .ردهصق ی رندا هنس

 زاو هصبق كب یرابنا هسیا كرتدنارغ . ردقوچ

 «بولوا نیش كب یراوص وبق قب آ «بولوا یلوص
 كرلناسنا هدتجاح نیحو كناناوبح « هدهسیا هعجآ
 ندهمناحص ءیفارا یرللحاس و هنرش ځد

 یرلف رط مکا « بولوا دود سم هلرلاق ترابع

 قاع” یاوه ۰ رداکد دعاسم هنسعادب كن افس

 هدنرلذ رط شا اذه عم «بولوا هدایز یتوطر و

 قاصرفاو رهقتص هدنرلف رع شم زکلاب .ردمالغاص

 رکش : یتالوصع هعاشاب .رروس مکح یرلقل هتسخ
 ,هلبناو ,قوینام یتاقاق .هوهف لوبقم كب هلیشماق

 ىلا یونس .ردنراع ندهاسو قوما «ساناآ

 . راقج هّراسو مور یلبخو رکش ردق ولیک نویلم

 رکش . رویلئاص هلیما یسهوهت قینرام یسهومق
 هلسوص كرابا صوصخ هنلاعا هزاسو مور و
 .ردراو یرلهشراف راشیا هلراخم و
 قراجت . ردهدنرهدار سار ٩۰۰۰۰ یبهبلها
 قوح ندننالاخدا یناحارخا « بولوا كا شبا یخ
 ساج رب یلاو رب نایردنوک ندهسنارف .ردهداز

 تکلع “هرادا هلشوامعم هرادا

 سل ویو سلجم رپ بکس نداضعا ۳٩ بنت
 بک نداضفا ۷ رونلوا نیم ندنف رط

 - وئانس سراپ .ردراو ینویسیموق رب یاد
 ییقح كا لاسراو بانا کا وا ا

 یناقحلمو هطآ .ردز اغ

 ندیلاها > بودیا

۳۳۹۹ 

 ا! ۲۳و اب ۱۱ ءاضف ۳

  ضننم كلەژتاد ره « بولوا مسقنم هیدلب “اد

  هلرارجاهم زسنارف « بولوا

 ۰ ردراو یبیدلب سل
ET ۳ 

 یسهیلصا *یلاها تلنهطآ .ردنکم ندهزاسو رمز
 ندنفرط رالونایس ۱ هلىتقو هسر | را (شارق) نالوا

 هدنخران ٧٤۹۳ هولداوغ . ردرلشفل وا احا
 « بول وا فک داف رط بهولوق فوتسیرف

 ناکسا ندنفرط رازسنارف ام ۱۰۰ 7 رقت
 كرازىاكنا هعف د چاق رو وا تشل هننراما و

 ۱ i طض

 ا لإ در
 هرتمول ک۸ ۵ كب ) هوغو ( و هدنتلابا (هن راماندنوق)

 یببانم اح نالوایانمه قرهلوا هدنسد رغ لامش

 ك .یسااها «Not «بولوا هب ق ر هدن رق

 2, روک ,یرل هعلباق «یساوه فیل و مالفاص
 یینصو یتالوصح هومن ه.شماق ی «یرلن دعم

 .ردراو یرلهاکج رفت هلبرا اچ
(Guadiana)(هآ یداو) رع  

 یم” ا لصا ء بولوا طاغ ند ۱ ه ایداوغ

  ندنرلنامرا كوب كا كزیکتروو ایناپسا رد (هآ)
 هدن- هطخ ( هشنامال ) كنیطسو یارنایسا « بولوا

 ادتنا هدنتلابا (هار دادوح) «هلنامرن ندعینم ٤

 .ورتسا «یفر«:آیرضوط هبیبریغ لاعث هدهبو هبرغ
 مرگ ندک دریک هننلایا (زواداب) كنسهطخ هرودام

 زوناداب «هلنایرج یرغوط هب رغ هدعبو «یلونح برغ
 هشدودح زیکترو ءرورملا در قدنراتک یزبش

 .ولیک ۵۱ ؛كرهود یرعواع هیونجو ؛رولوا لصاو

 یدودح طخ ی نیتلود هدهفاسم كلهرتم

 ۲ ؛رریک هنغارب وط زیکترو هک قدکد تا لک

 «عطقلا دم هفاسم كل .رتهولبک ۲ ۰ د هدارواو

 ۶۳ ردق هندصخم < هلا لوصو هدو دح لدا

  لیکشت یدو دح طخ د هدهفاسم كالهرتم ورک

 - هرآ یرلهبصق (هتنومایآ) هللا ونوطن | ناسو ؛ردا

 ٩۵۰ یسارحم .روانکود هبیءالطآ طع رح هدنس
 ۸۰ ۰ ندنمنم فكن هراقناز نالوا ییبات نوزوا كاو

 «هدهسیا قوج یخد یرلسبات «بولوا هرتمولک
 ندنررب زا یرومایو وروق لا كنارنابسا یسهضوح

 3 زکلاب كنسارحم «بولوا زآ یوص < ءاتن هنغد دلوا
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3 
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 و E ىراقوب كزیکترو ( 60۵۲02 ) ا - هرتمولیک 4 هو كچوک یک وا« یاد
 ۳۹ كنهنوسیاو هدنتلایا هرب . ردلاص هئافس ریس نوچا رلیک ك جویب کل"

(Guadix) (7 ِهرتم ۱۰۳۹ قرلوا هدنسیفرش لاعش هرتمولک ایسولادن | هداسایسا  

 0۲۸۵ ءبولوا هبصق ر یزکص اضق هدنعافترا | .انرغو هدنتلایا دان رغ گكنسهطخ ن ین

 قول وص ك ندا و یرلهاکتسد هخوح «یسلاها قرهلوا هدنسرا امت قرش هرم ول. ۲۱ كیهد

 .ردراو یساوه قاع” هدایز هدنزاب | یزکم اضق هدنسهلئام یلامشتكنسهل-اس (هداوناربس)
 (دیجد)ر كێايل اتا )Guasta11a( | هلاتسا ۳ «ینارش رومشم «یسلاها ۱۱ ۸۰۰ بولوا هبصقر

 هرتمولیک ۲۷ كنوحرو هدنتلایا 1 یسضارا ترنم ك شادوررق ندلوک هدنفارطا

 اضق هدننیع لحاس كنفامرا ( و ) قرهلوا هدنلامش |  .روراو یسهملق ر هلاق ندرلبیع هلیمسا هبصقلاو
Guar 2115 ( E ) اخابد ,یسیلاها ۸۲۱۰ «بولوا هبصقرب یزکم كن ونح یاشسآ. 

 هلمقو . ردراو یراهش راف رو مشیراو یر هب تری زا كنس هماصا ماوقا ۱ یار 9

 .یدنا یزکص كنل هودرب لقتسم | _ هلوا مسقنم ههفلتخ لئابق .یدارفا مویلا «بولوا

 ۔ونج یاش صا e 0 1 3 ابویل هو هدنفرطره نا زار هلراعسا فلتخم «قر

 2 تموم ناتلوآ .ةالتس یاوء وع روت و هدیآ وغاراپو هدنرلف رط شه كنيتنج رآ هللا

 كيآ وغوروا لد نویسپنوقو هدنتلایا (سویررتن۱) | هظفاحم ینرلتداعو ناسل کسا موبلا یراضمب كرلن وم

 یانمه قرهلوا هدنسیبیم بونج هرتمولی ۱۲۵ | نال لونایسا او زیکترو یرلضعب و هدکعا
 هیصق ر یزکص قاعس هدننیع لحاس دارم نالوا زیکتروب هد یراضب ,ردهدقلوا ناو ماکتم هلیتادامو

 هنسهلکسا (وزو ورو )و یسیلاها ۷ ۲۳۰ «بولوا جازتماو طالتخا هلبرلتیسنج یجنز ایو لویناپسا ای

 .ردراو یو ریمد هدناوط هرتمولیک ۰ ردق گهر رایت هم رآ دلوتم ندطالتخا و «بودیا

 - را ( Gualeguaychu ) ۱ شنا ول اوغ رسا یزانالاق هدنرااح کسا سلاخ .راردهدکعا

 .رتنا ) كنتموکح نیتذج ١ هاشم هن سه رهح لوثم و یزکب لئام «یراصو

 یرازلم .ردرلمدآ ناقشیااچو نک اس «بولوا یهرهچ

 رس سس

 ۷۰ ثبآ وغوروا لد نویسیسنوقو هدنتلاا ( سوبر

 هبصت رب یزکرم قاجس هدنسیرض بونج هرتمولک | نرو لاض كو لمادنا و ایس لزوک همیا
 نویق یک دنفارطا «یبیلاها ۱۱ ٩۲۰ بولوا | مدنژراوجو هدایبزارب یناسل یارآوغ .رازونپروک
 هردراو ییاحارخا یردو همر دصابو یر ریذیصو لاو نفخ او رلبل رب ا را اوروآ

 (,Guam ماجآ وغ او ماهآ وف دوخاب هنمکح یر ناسل هحرلاروا ءبولوا راک فا «یط ام

 ویچ طرح رج Guaham) ر Guajam ا 2
 کوس كا كج رازح ) هنابرام ) عقاو هدربک

 هب قرش لاعث ندسرع بونج «بولوا ییونج كاو
 .هژا هرتمواک ۰ ها ۰ ی او ۶ ۵ یو یرغوط

RAE NEEعیب ۵۱ بو هیت  

 .ونح یاق صا ( 5 0
 01 نو الثور رو قاراوغ

 لیکشت هدندصنم كنفامرا ( قوروا) و هدنسق رش

 . هیلصا ماوقا اغ مآ نکاس هدهیلاد مساو ییدتیا
 ناتسدنهو صوصخم هاروا «بولوا موقرب ندنس

 او1 قاجوا و زوم تار
 هدیرزوا رازاق هدنناغط ارم و ؛راراشا هةل عتيل

 «پوباپ رآ هبلقو را هقارب هدن رلاط كحافآ روک ذم او

 یخد هدقعاب قیاق ندنرلکوئوک جافآ . راربشراب
 .رردرهام

 ۱ یوفادداوغ

 ردتدنم یخ ه دنتهج لام یسفارا . .ردهرتمولیک

 یرلفدنلوم عبات كربازج و .ردطاحم هلرلایق یلحاوس
 تمافا كفرصتم بوصنم ندنفرط یلود اباسا

 هدنلحاس قرش لامش كن هطا یسهبصق (انافا ) کیدتبا
 ۱۲۱۱۲۲۰۳ هلا اش ضرم ۷
 .ههردعماح یللاها ۰۰۰ و عقاو هدنقرش لوط

 نانلو هدنلحاس قرش بونج گرکو كنو كرك
 .وصحم .ردعالغاص كم یرلن ایل كنسهبصق ( هلاموا )

۳۷ 

 هنسهدام « ینوفادراخ » ]



 ا و ل

 .ردنرابع زده او دب وج ء و اقاق هرکش “جر : نیل

 ۰ ردهدنرا هدار یک ۷ 2 یسلاها كەر زج

E۔وق ہد ونج یاقصا ( 614 0)  

 هدنتلاا ( هلون ) كنتموكح ايب« "| وماوغ
 قرهلوا هدنل اه و كن( هوس )و

  بولوا هیصق 31 هدنراس لحا س كن (هنلادغام)

 در ا ا ا لطاو یبیاما ۹14

 رازح لش ( 6ن2»ةزەرy ) "۷ یاجا ۱13
 عبا هیاہناما ندنسهرنک"

 ۳ ٤ فب (تآواه)و هدنتهح برع كنس ەر زح (هوق)

 وا هبصقر یزک اضق هدنسیونح برغ هرتمولک

 ینالوصح هومن لتیلکد یسلاها ٤ ۰۰۰ « بول

 .ردراو
 هقسکم ی ۱ ون توت اوُغ ۷ ۱۳

 عفاو هدنتهج عفت صو هدنر طسو كن هر وک تم كلام «بول

 لامش وتسیلاج اب رف رف «ناقآ وشیم ا ونج « هدلاح یش دل وا

 "ارش .یزونوم ینولاس “ہل امش .ساقناقاز ندنتمح ییرغ

 هلا ۰« .رددودمو طاع هل رلتن ر وهج ورات وقف ید

 ۱۰۳ ۰ هلا ۱۰۲ ۲۰ و یلامش ضرع ۰۲
 مبصر مظتنمریغ «بولوا دتع هدنراهرآ ینرغ لوط

 ندقرشو ۲۰ ۰یبوب هونج ندلاعت .ردبا زارا ینلکش
 یسهبعتس هحاسم «بولوا هرتمولبک ۱۸۰ یا هرف

 ۱۰۰۷ ۱۱ یبیلاها و هرتمولرک م بص ۲۸ ۴
 -[ وفاربس) ودر قالوا یانمھ یز کر .ونشک

 بونج یموکح و لابج *لساس رب هلیعسا ( وت وجات
 كا , بودنا قش یرفوط هییرف لاعث ندسقرش

 . راقح ردق هنعافترا هرتم ۳۰۷ ۵ یسهورذ عفنصص

 رکبد هلبمسا (هدروفاریس) هدنسیقرش لاعش یاهتنم
 یاذح ید یرار زود تک . گی ااو

 .ردکسکو هرتم ۲۰۰۰ یراقفو یغاشآ ندرح

 رب تانم ناسد (وغابتاس هد هلاو) هدنتیح بونح

 هزادر نار ید لکشلا برف هدنفارطا تنهووا

 با وص یرلزغآ كنسیکبا ندرلنوب «بودبا لیکشت
 ندیا قش یتسیونج مق یربن هعلشاب ۰ ردولوط
 رج «بول ین را وص كاج چوا هک ردیرې (امرل)

 ۔وک ب یرابنا راس اردک ی رفت

 دوق ضوصخا لس «بولوا تدنم یسضارا ۰ .ردکح

 .وایر ندنس هقفتم تام

۳۳۹۸ 

 او یسهووآ و ۱۳ ما یراهنایا
 2 «دوخش « هل «یادغب «رص۰ : یتالوص اشار

 | .ردەزا-و زو راق « یفیتسف ناق مآ رو « یخعاق

 ید یرلجاف ۲ نوتز «بولوا ردق كح«- موزوا
 راسو نويل لتاط «ريجنا «الا .ردشفلوا لاخدا کی

 ابعو هخوچ هيلع میانص .رولوا لصاح ځد رلهویم
 ندنلاصا رايش ینامتم نیج» هبحارس تالوص هل
 لوذبم كا ,بولوا قوح كب یداعم . ردنرابع

 هرونلو ید نوشررتو رقاب «نوتلآ .ردشموک

 "ابیرق یونس
 یسهبراج ٌةندع هایم هدنرب چاق ر .یلیراقیچ
 لونا سا 0 یار ر زکلا كن .دااها هردراو

 هلا لوا ست ییعب زام ی مظعا مق كنروصت و

 . ندامم هدنتهف قنارف نوبلم ۰

 شاب رالرب ۳ دلوتم ندبل رب

 1 هل رلن سل یدنک «بولوا بتوسذم هنم وق (یعوتوا)

 مسقنم هناضت ترد تءوکح و .رل ردماکتم

 لاهاراس .ردراو یسهرق كور ۲ هو یهیصق ۳

 را راشاب هدرروک كح وک هدنمکح التفح

aaa (Guanajuato)) ۳ ۲ ۶۰ 

 وقسکمو هدنسهمقجم كلام ۱ و اوجا اوغ

 ۱ «بولوا

 ۱ هات رلفاط هدنساب رغ لام هرتمولک ۰ ك

 ضع ۲۱۳ قرهلوا هدنرزوا فلاح نالوا یمانمهو
 ۲۰۳۱ و هدسرف لوط ۱۰۳۲۲۱۵۳ هلا یلامش

 تاشلا فنا نآلوا یانمه عناو هدنعافترا هرتم

 ا وا بت یزکرم كتموكخ
 كيدو راط « یسهرظنم رب وصت نااش ندحراخ < یسیل

 «یتوئفلا راد «یراهناخ تاق شب ترد «یرلفاقوس

 یرلهقراف صوصخم هنسفلشیا فنداعمو یسهناخرض

 1 .ردراو
 كنم را هطآ هی رادق e شل اوف

 ین رلنطو هدیدالیم نرقیجشب نوا رلنوب «بولوا یس
 وع هدرل هراغ یراکدتا هلرلونایسا ندا البتعا

 ما ندط التخا «هدهسروبا وا نظ ءرلشلوا فلات و

 . كرلشن اوف كنيلاها نایاشاب هقلنابوچ هدرلغاطنالوا
  رازج ادعام ندنو .ردفو همش هدنرلفدلوا یدافحا

 لوتایسا یسیل اها یی دمت كب هر وک ذم
 : ماکتم هلساسل

 . قدنرلت دیو اهسیراقدلوا لوینایسا سلاخ .هدرل هسیا
 . ندنطالتخا تاموکح موق هلا کاحموق «بولیشالک آ

۲ ۷ 1 ۸4 

  .هعدق “لاها ثنادلاخ رازح ییعی



 دارا ها 1و ۰ ردنابامت روا موق رب ا دلوت تك

 صوص ا یعو « ىرلقدلوا شغل وب ندنماوقا ورب
 (غزاعا) نایاشای هدنرزوا یلابج نرد هداصقا برم

 هبا راثآ قوچ رب ینیدنلوب یراتنارق هراز
 کما «بودبا اند یرلولوا هلتقو 6

 . یدبا یرلتداع قموق هنلاح ایعوم یک ربرصم

 اعم یرلکدتا ارحا هدرب ره رالونابسا هدلاح ره "

 هرلنالات ,بودا اعا ینغوج كرلنوب هلب را هنالاظ تالم
 لوبق یناسل لوتاپسا ربار هلیبهذم كیلوتف ید "

 بتا تیسنج و تيمون شن ون یا 6
 قازوا ندطالتخا «بونلوا ده ضرقنم نوک و هلو .

 یخد یرادافحا نایاشاب هلقلنایوح هدرلغاط قرهلوا

 . رل ررریاکتم هلا 2 طاغ

 هدیونح یاشسآ سا ۳ ۱
 اروم تكدم«ءقک كلاع ابا

 هل رارانک كنس رېن ( یا وفازاپ) و هدنتموکح (وس |
 اقص کم هدنرلتهج شم كنسارح وفاش |

 من یشاط رب گرلن و .ردموق رب ندنسهیلصا ماوقا

 كلهلع هدک شبا ینیضارا « بولوا هدلاح ر ندم "

 كمر دلوا زاغوط رافوط یترلقحوح زیق .رلردیا "

 .ردندنس لج یر هئالهاح تاداع

 یا ( 60ددواتنا ۹

RA 

 هدنسدب رغ بونج هرتموایک ۵ كټ (وتیک ) و هدنتم ۱

 ندنسعرب كن رت (ویوهابا) لبا (لژاد) قرەلوا
 كره وو هدنرزوا یرہن لک اا وغ نالوا لصاح
 °۲ ۱۲۲ ۲۸۳ هدیراقون هرتمولک ۱۰۰ ندناصنم
 هدسیف لوط ۸۲۱۱۰ ۳۶ لا یفونح ضیع
 ٤٥ ۰۰۰ «بولوا هلکساو روش ر یزک تلابا مقاو

 ندجراخ «ینایل كادبا «یرلمتخر لزوک یسلاها

 هلرلن امرواو راراح یک دز یس.رظنم اشاع نایاش

 یرهناخ ۰ ردراو یتراجت كل شیاو یراراوح طاح
 زکلاب «بولوا مظتنم یغو راط یرلفاقوسو باشخا

 .ردراو یغاقوس مظتنمو شینک یکیا رب نیق همتخو
 د | دارودآ وفا هرکص ندوتکل ک ایا وف اذهمم

0 
Golfe de Gua- ( f j e 

 نوع کات ت صمآ O لک اب اوغ

 لا دلرازنروک ی ءدنلحاوس لدتعم طبع رحم كن

a 
۱ ۱ 2 3 ۹ 

 كنتم وك< رودا وفا « بول قوس
1 

 . ردمفاو

 هدنسیب وئج ےس

 دّتع ی ضرع ,٤ هلا ۲

 .رددناع هنتموکح (ورپ) یسیونج لحاس «بولوا
 هانی ونج یاقتصا رلنورب یهدنجوا کیا گزفروکوم
 هدنتمسو هرتمولک ۲۲ ۵ ینغآ . زدن را هطقن ی رغ كا

 (ساینو ) ءقر«شالراط کک ازا «بولوا

 هزعلخ یرهن ( لیک ایاوف ) هدنسهقرا كنسهطآ
 .ریلریک

 هرا وغ هد ولاس نارف دوخ
 E ۳ e هریاوغ

 كنفامرا ( اناراپ ) هدسونج یاقصا ( ۶
 هدنسهشوک قرش لامش كنتم وکح ( یآ وفاراپ)
 ۲6 ۵۲۳۸۲ «بولوا هلالش رب لوس ییدتبا لیکشت
 «هدءقوم و روک دم رب .ردقاو هدسوئح ضرع

 لیکشن یناکش لعنرب «هدلاح ینیدلوا مسقنم هلوق ۱
 «بوشود ندعافترا كلءرتم ۱۷ هدنروص كج هدا

 هلالش كتر شینکه رتم ٩۰ هدنکیدشود هبیغاشآ
 ءربشل رب رلوق روکذ م هدنناضف گره .ردنالیکشت

 60هن۵, 12 ) هرا وغ ال دوخاب
 هدر وح یاشسآ 06( ۶۵ ۱ هر اوغ

 هدنتموکح (وقنالب نامزوغ) كنسهعق كلام الثوزنو

 لیتنآ هدنسپ رف لاعش هرتمولبک ۱۰ ك (ساقاراق) و
 «یسلاها ۷۸۰ بولوا هلکساو هبصق ر هدنزیکد

 قاع” هداز و یمقوم برص ك <« یابی قخآ
 هردراو ی.اوه

 ةت صا ( ۹5 و
 و 0 ۳ 1 ۱ وروشاوغ

 هدنسهرایربم (ویاموقل )ین هلیغام ربا (یآ وغاراپ)
 نکءاس و دزریسق میان هنتموکح یا وغارابو عقاو
 هردموق رب ندنسهیلصا زا وا اشسا

 ا ەد هژوح ناس دوخاب

 9 0 3 3 1 ساعاوغ

 (هرونوس) كنسهمقگ كلام هقتسکم ( ۵۹

 بونح هرتمولک ۰ ( سروا ) و مدت و کس

 یانمهو هدنزفروک هنروفبلاق قرهلوا هدنسب رف

 «بولوا هیصق ر یز هک ابضق هدنیصنم كره نالوا

e ele(ودارولوق) و ینایل كلشباو مالغاص «یسااها  

 لو ریمد ردق هب (اموروف) عفاو هدنسارحم یغنامراا

 «بولوا یلاخ ندناناب و قلشاط نارا .ردراو
 . رور دک ۲ یادم
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 ندناربا یارعش ریهاشم (نیدل نع) |
 7 ۱ 2 ها هو

 ها .ردبلدزب «بولوا ی ر

 تافو هدنخرات ٩ بوش اب هدننامز یوفص

 شمل وس تب كم زول هدنقح ها فانم .ردشعا

 وطنم ر هلبمسا « ادمشلا ةضور » .ردیوص یغیدلوا

 بیم حل

 كلس ی « یهاشمزراوخ هرخذ » نالوا قلعتم

 .ردشقار یخ درل«ءوظنم اطر کیدو شمکچ هرظن

 : ردندنراعشا *هلج تب وش

 درب كشا ما وت یوکرس هب مدح هئرک
 درب كشر كلف هک اجنآ نک اهیقشاع

Gb ۰هصوح هد طو ناد مس (  

 EF رب رب و e ۱ و

 .ردیس هبصق یدارص یزکص
(Guben)) ۰, ۶غرودنارب كتهیسورب  

 ( ردوا روس تروفقارف ) هدنتا ابا ۱ نوع

 هد ونح هرتمولیک ۵ ۰ كیاول زکص و هد نفاس

 هدنرزوا یرېن (هسیان) مبات هنغامریا ( ردوا)

 هصق رب عقاو هدنعطاقت هطقش كنطخ لو رمد یاو

 ثكدلساو هخوح روهشم ؛یسلاها ۲۳ ۷۰۰ ءبولوا

 .ردراو یر هنانمکو د ریفابو یرلهشر اف

 ( Gobi, Chamo ) وماش هل رک, د مانو

 توا لاک وب الوم ۱ وع
 ۔الشاب ندنراراوج دنقرابو نتوخ هدقرش ناتسکرت

 هلیحووم .رولوا دتع ردق هنرغاط هروشام قرب
 هحرد ٤۰ ردق هب قرش لوط ۱۱۰ ند۷ اب رقت

 وب نانازوا هیلاعث قرش ندب ونج برغ هدهیفارغج
 «بولوا مطقنم زار هدنرلفرط هتروا لوج عساو
 ( نافام هلنات ) هنسیب رغ مسق هک ءرونلوم مسقنم هبکیآ

 ید یضع .رارد ید (ییوغ نیبلاغ) هنسدفرشو
 یار ایسآ و .رداکد یغاشآ ندهرتمولک ۰

 اهدو ندنشاط لقاچ لئام هبیزمریق ییمز كنیریبک
 بو موق یرابص هدرلرب شمبو قدرلشاط كجوس
 مورم ندوص «بواوا ترابع ندقیلاب قارتیزعرق
 نوفروط ضء؛ هدنرارب كريس كب .ردیلاخ قدناتانو

 .ردراو یراوبق وص یجآ دوخاب یراوص یلزوطو

 نیل سنجرو رلتابن شعب یبیلاچ هدنرافرط شیپ
 .راقبچ نکید لزوط عون رب یراکدب كرلهود هللا

 «یکیغیدلوا هد هجر د ج هيم هنلوا لمحت یترارح نیزای

۲۳۳۰ + 

 ۱ «بوروس مکح تدور رب صوصخم هرلطف و

 رسا راراکزور یلتدش یواح ینراهچراپ راق اضەب
 ردیا نالوج یغد هدنجما كلوچ یلتشهد وم اذممم

 یرللوب ناوراکو «رونلو یرلهبجوک لوغم ضمب
 ؛«بودیا سرت ر الزم هدنرلو ناوراک رلا.ح .ردراو
 .ر د راشعشیلاچ هنیوهم هدهبنرصنکم یادش كلوچ

 كرار قتلا كا «بولوا عفت یعقوم كلوچ وب
 "ابیرقت كنبرلفرط کاو زکس یدب ندرحم یاذح
 كاوح و . ردراو یرلهافترا هرتم زوشب كس

 لالدتساندنامالع ضب نبر وکه دن رار انکو هدننیمز

 هدنسهتروا كنسهعطق اسا هلدتقو ءهروک هنکی دلدبا

 ضرالا اه هنغ دلوا شفل و زیکد 1 مساو و لخاد

 را .رأر دةفتم ا

 یشسم هه اشه هسلا رف ( 11 :

 ورا نر الو
 هد ۱۷۲۳و ؛شوط هد (قایاف) هدنخ را ۰۹

 لمکم ینرلناسل وجنامو نيچ «كر هل ردنوکه نيچ
 " یناجرت شاب كن رادکح نبح « در هن رکو ا هدنروص

 .ردشعا تافو هدنیکب هد ۱۷۵۹ ۰ یدبا شلوا

 ؛شقا هجرت و ریرح راب اتک یلبخ رب قلعتم هنیچ
 .ردشمزاب نخ رات یخد كن هلالس هلبا ناخ زیکذچو

  هطخ ایرموا نابلاتبا ( 6۷:0 ) 1
 هدنساضق و تلابا (هزور ) ماگ ۱ E یو

  هبصق رب هدنسیقرش لاعث هرتمولک ۲۹ كنهزوربو
 ۰ .راوجو یرلهعاباق روهشم ,یسیلاها ۵۳۰۰ «بولوا

 ۱ . ردراو یرلهقوم اشاع نایاش هدنرا

Goths Oل 1 ةر ندنماوقا نام  
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 . ینه هدنسارج ( هلوتسیو ) ادتبا «بولوا هغاط رب
 . «نکیا نک اس هدنرلفرط قرش لنهیسوریو هدناتسهل

 . ردق هنیرفرط جورونو جوسا نەي ایوانیدناقسا هدمب
 . یتماوقا رانات راس هلرلآ ونيف یکه درلتهج وا «بولمای

  یسعدالیم «یدرلشع | طبط ینرارب «كرهدروکسو

 ١ هدعل «نکیآرصح*هرلاروالوا رصع چو اند( مالسلا هیلع)

 ؛ شلبای ردق هنبرهن (هسین) «كرهنبا یرضوط هیون
 ۱ (توغیزو) «« یرلتوغ قرش » ین (توغورتسوا)و

 رپ قرلوا هرئاسو (دیپج) «« یرلتوغ برض » نمي
 . هدیدالبمنرق یعجوا .یدراشلوا مفقنم هثاط جاق

 هینیطنطسق «كرهک یزیکد هرقو یینوط هلناسند
1 



 تو ع 1

 یراراوجو «روبجم هنساطعا هیزج یراروطارعا
 نرق یجندرد .یدرلشعا امن ید یوطاآ و

 یرلتوقهدننامز 2( قیرانامره) یرارادکح هدیدالیم

 هنیزکد قبطلاب ندزیکد هرق «بوراو هاوصت جرد
 رار نالوا ردق هنیرهن ( هسیت ) ندنرهن (نود )و
 اتات ماوقا هدهرص وا .یدیا هدنرلهکح تحت الماک

 هلازا یتوق كرلنو .بوقیچ را( نوه) ندهر
 هرلن وه راچان رلتوفورتسوا یني یرلقاط رب «هلکعا "

 .هلزواحم یه وط هسا روز و ؛شلوا میان

 هتماقا هدنرلف رط ( ناتسرادلب و 4س رص ی ) اسوم

 .روک نفعض كراروطاربما هدعبو ؛شاآ هدعاسم "
 ؛شمالشاب هزواجت هن راته هنودک امو ها ارت 8 |

 قارادرس قیرالآ یجنرب نانلوب یرلسیئر تیاہنو
 نداروا «بودبا لاصعسا ینناظفاحم ایریلبا هلساونع
 هدنللاوایدالیم نرق یعشب «قرهلوا طاسم هیابلاتنا

 یقلخو یردارب كوو ؛شعا اعل ییامور هللا فد

 رلتوغیزبو هدایناپسا هلسونج تبنایلاف ( فلوتآ )
 گران وه هسیا رلتوفورتسوا رد شبا یو
 هنک ارت و هسشونا «هدننافو كن (الشآ ) یرادمکح

 هالاتا هدعب و ؛شلا هدعاسم هتماقا هدنرتهح
 )3 -ر یتلود رلت وفورتسوا هداروا « کا

 « تونی زو » و « توغورتسوا » ] . ردراشعا

 جورخ هدرلنامز وا رلتوف [ . تعجاص هشیرآهدام
 «بولوا یرا دعتسمو لوقعمكا تر هشح و ماوقا ندیا

 كسورآ ه دعل و یفلن ایتسرخ هدشنامژ كننطنطسق

 .یدرلشا لوبق یبهذم
 ۔ایتسرخ ٩۰( 060۱۵۲0) س تنس ۱ 0
 هدهر واب «بولوا ندنرازب نع كرلن ددانوغ

 میامسدلیه كد هنخرات ۱۰۳۸ ند ۱۰۲۱ و ؛ شمغوط

 .ردشعا سيس ات رارت-انم قوجرب «بولوا یسویتسپ

 تنس» | .رونلوا ارحا یسطرو هدب ٤ كسام

 | ۰ هلروس تهحاص هد سام « درانوغ

 هدنزکد قیطلاب ( 601301 ) ) یمرس -

 هدنسیش راق قلی (رالا) كجوسا ۱ ا
 ۱ شل ربا هلا لاتقر هدنتعس و هرتمولک ۰ ندلحأسو

 هللا ٥٩ ۵۵ هلامش ندیونج « بولوا هریزج رب
 ۱۲۰ یو .رولوا دتع هدنرهرا یامش ضرع 0۸°

 وا یلامش .ردهرتمولیک ٥۰ یا هدنرب شینک كاو

 ( نودناس هقسا وغ ) هدیرلبا امدو (وراف ) هدنج

N 0 تو 

 یکیا روکذم «روینلوب هطآ كجوڪ یکیا هلبراعا
 «بوثل وا داحا قاس رب رارب هلا هطآ كحوک

 یسیلاها و هرتمولیکم برم ۳۱۱ یسهیحس ةحاسم
 عقاو هدنسب رغ لحاس ی زکر .ردیشک ٥ و

 ٩۰ «بولوا یساک یغاریوط .ردیسهبصق (یسیو)
 چاق ربو یرلاوک مقاط رب «یراه عفتص ردق هبهرتم
 اعم برع قوج ر هدنر كرل «رت .ردراو یرپ

 هدایز «نکیا روتسم هلرلنامروا هلتقو .روينلو را هر
 هنعنم كنعطق نودوا یدعش « ندنشدنلوا فالتا

 هللا هعونتم تابوبح ینالوصحم . ردشاروک موزا

 هردهحهدایز یسهملها تاناوبح ۰ ردئرابع ندهزبس

 هدیرلت | سنج ر یشحو من نایاشاب هدربق اعاد ناه

 «قیلاب یروق «همریدصاب :یناجارخا هعلشاب .ردراو

 یراج هلبتفو .ردهراسو نارطف «هزبس ,یغاب نوط
 هدنفارب وط . ردششود یدعش «نکبا هدایز ك

 .روینلوب هقیتع رانا ضمب
e6گروه  NOLES 

۱۱ 
 هسقاص) هدیطسو یانالآ( 60۱ظ)) ۰ <
 یزکس ك_::اهفود ( هنوغ غرووق ۱ ۳

 هرتمولنک ۷۲ كغرووق «بولوا یرهش مهم كاو

 (هنیل) هدنسهضوح یغامریا (رسو) و هدنسیب یغلامش
  اقت طق كنطخ لوب ریمد چاق رو هدنرزوا یناچ
 ۲ ۲۰ هلبا یاعشضیع ۰۳ ۵٩ ۰ قرهلوا هدنمط

 روش هلف راممو مولع هردعخاو ەدىقرش لوط ۲

  دصر «یدلاها ۲۹ ۱۳ «بولوا رهش ر

 لمکم كا « یسهبفارفج تعج رب لوس «یسهناخ
 كنسیمومًةمانااس هتوف روهشءو گراسالطا و هطیرخ
 رادتهفو كوس «یسهمیطم لمکمو عساو یغب دنل وا عبط

 ک یراح یرانآ

 لزوک هدنفارطا «یسههریخ تاسسوء هل رلبتکم

 كنب رلوکو هنقارحا كراولوا « یرل اب هل راکشوک
 كسا «یراهاخرمد «یناتسرام صوصخم هند

 رک وب ؛ییچ «دفاکیوب «هتسنپهلراضاق
 رومذم قلعتم هغلزوغلا صو قیس ومو هس دنه تاللآ

 د دم < یسهحاب تائاس < یس هبات

 .ردراو یرهقراف تالومم |
 كنسیبونج مس كجوسا ( 6اط1 ) | ۳ ی

 هدام « دنالاوک » | ۰ ردیع دق مسا 2

 6291 16 &0-) یلودح اتوف س [.تمحارص هنس



 د و 8

 ندنک هغروشوک نداوهتوتسا هدجوسا ( 8

 ندیا طبر هرز یرالوک كوس نانو هدارواو ,

 وا لاک ا هد ۱۸۳۲ لودح و .ردیما كودج

 یا 0 Gothique ( یزکد | توف. .ردشمل

 .ریلب رو هنیزکد قیطلاب E جد

(Théophile Gautier)— Jh gî 
1 Ab هسوغ 

 | هد ۱۸۷ ۲ و « شمش و ط هد ( هرات ) هد ۸

 «بوالشاب هکع رکوا قاهاسر ادا .رد-2۶ ۱ تافو

 (مسیتنامو ر) «قرهلسوق هادا , هلکرت یتەنص و هدعب

 .رادف رط ییشهاوخ كا كب هدب دج لوصا نالوا ریبعت

 ندنګرات ۱۸۲۰ و ؛شلوا لخاد هنس همز یرآ

 ورا قوچ رب هلراعشا مقاطرب .بوبالشاب هایرشت
 ترهث بسک < قراهوق هنادیم یرلبات؟ هاکحو

 ورتا یخد هدر «عو توقوبو هدر هزع .یدشعا

 1 راد هب هس دا ثحایم او هنب دقن كرا

 هلبتاصا كنناک اع هک .یدشعا رشن تالاقم قوچ

 . ردشفلوا رشنو عج یخد هجمرآ «بولوا رومشم
 كو رومشم هح هرابع ماظتناو رب وصت نسح یرایآ

 . ردلوبقم

 . دص ندهللا ءالوا ریهاشم

 هن رلترضح ینالیک رداقلا

 -ردناونع ناب رو هتاوذ شم راسو

ET 9تي اس دنه ( یریلاو  

 ندما رک ةنظموندنخ اثم م ظاما 1 ۱ ثرع

 ندنلسن دراطع ندلا ذب دیرف خش

 بو دیا تافو هدنخ ران ۹۷°

 ۱ مظعا تروع

 «بولوا تاذ رب

 . ردو یتیدلوا
 . دنه .ردنوف دم ه دل مان دانا روهظ هد (روس زاف)

 یہ هر ,بولوا یرلغیاب داقتعا هدنقح تاذ و كرل

 «رارا رازاک» و « هسا رهاولا » ۰ ردهاك تراز

 ناتس دنه یسیعکیا «بولوا ییلات يا هل رلناونع

 .ردهماح ینلاوحا مار

 ك راکلل وتف (8۳ (60310) س تن

 ا 1 «بولواندنرازب نع ۱ درادوغ
 یفلن ایت رخ هدنهجواو ؛شفلوم یسویقسپ (ن ور) هدید
 ( نایلروا ) ندبا داقعا هد ۱۱ «بودا رشت

 ٤ شفل و هدنساح ور سناحم

 كننوءف وص ریهاشم

 تافو هد ۵۳۰ و

 .روالوا ارحا یرطرو هدن ۸ كنار زح .ردشعا

۳۳۰۲ 

 ۳ دا |یروادرش : ۱ ۳ :
 دتم ایزاوتم هتسهسیغ لحاوس كدنه هک «ردقامرا

  ضع ۱۹ ۰۸ ندنلابج سلس ( تاک ) نالوا
 «بودنا نا هبا هدیقرش لوط ۷۱۳ ۱۰۰ هلبا ییامش

 یمهیمالتسا تءوکح ماظن «هلنایرج یرغوط هقرش
 مق تنهروکذ م تکدلع «یقرهلوا لخاد هنسیطارا
 تدغاص و ( هنروب ) ندل وص ها قش یسیلامش

 «كرهدنا ذخا رلباچ قوچرب راسو ینرلرہن (هریخام)
 ندنعبنم , هل وا لصاو هنس هقرش دودح كماظن

 ۔ولک ۳۲۰ ندنبصنم و هدضاشآ هرتمولک ۰۵
 قرهرآ یسهبیلاعم دودح كءا ظن هدیراقو هرتم

 (اتینارپ ) ناک قر هالب وط یتراوص كرابنا قوچرو
 . یرضوط هبقرش بونج ,هلبا ذخا یخد ینیظع رہن
 | رهن كوي چاق رب رکید ناک ندلاعش هنو « رود
 ۱ ندقدرآ یندودسح لاعش قرش كماظن «للذخا

 . ندزافورب راط « هلکرت نس هعغت كلام نکد 2

 ههووانالوا دتع هع.و لحاس ,بونبا یغاشا | هلندش

 - هژوق یداو « ردا عسوت هدایز یئاشس « هعشود

 . تب هسنارف «هلایرج یرغواع هق رش یوم «قرهل رآ

 هونج یرکید و « ردبا اورا ینرع#* ( نوای )
 هلاکس هدشناب یسهبصق (مالوادام) «قرهقآ یرفوط

 «بولوا لقیشالوط ك یار .رولکود هن زف روک

 ٠ «نکیآرب كلهرتمولیک ۷۰ ۰ زکلای هفاسم یکی دتا مطق
 ۲۹۰ ۰۰۰ یسهضوخح . رولوا غا لاب هب هرتم ۱ ۷

 ۱ .وصحماسو قوماپ «بولوا و هرتمولیک بم
 ۱ رو قموکح زماکنا .هردقوح ی یرلندعم روک هلال

 ۱ كب هکمریتک هلاح قحهلوا اص هنئافس ریس یهظع
 ۱ یر هلال هدنر چوا « هده سا شا ده> قوح

 ٠ یراوص هردشمامهل وا نکع A «ندنغ دن و

 . ' لاطبو لاخ لوا ندنو «بولسنالاوق هدضارا قس

 ٠ راما هلیسهطعساو رالودج یضارا قوج رب نالوا

 9 ۰ ردشغل وا

 د را د راول (60600۲1) ) ۰

E3 4 1 0 1 ۱  
 ؛شملوا فلخ ه (ترب رآ ) یردب هدنس) دام حرا

 1 «ڭرەدىا كم رشا هتموکح ی ( ت راترب ) یردارو

 . هدنرانیپ هدمب .یدبا شا ذاضتا رک یی (هواپ)
 ۱ یس هقود ( ناو ) تربدوف «بودیا روهظ هعزانم



 «هده-تٍا شا تووعد 9# / 1 0 وع ۳

 هد “۲ ا ندنس هق رفت كرل و موق

 .یدبا شا نالعا ینارادمکح یدنک

2 ۴ 130۲185 

 و ه «بولوا | تو ود وع

 كدهنګ را ۱۰ ۰ ند ۱۰۹۸ «هدلاح یفیدلوا رات |

 رودف) راح )4 0 یسهریشمش .ردشهروس هوك

 ییادتک “ءا 4تارق 9 «هلغمراو « ) جوون اوا

 . یدبا شقا دوف بسک
Gouda, Ter- 3 3 5 

 هدنالومه ین را ۱ ی ِ

 هدنسسق رش لاعت هرتمولیک ۰ ۸ كمادرورو هدنتلابا 1

 كلودج یهدنسهرآ ( هزوم) هم (نر) قرهلوا

 هبصق رب هدنرزوا یرارهن ( لسبا) هلبا (هووغ) و
 «یروص قوچ كب «ییلاها ۱۷ ۰۰۰ «بولوا
 هل رلبتکم ددعتم «یراراحو هاب لزوک .دنفارطا

 یرینیب روهشم «یرلاسیلک ع نصم ,یسهریخ تاسسؤم
 .ردراو یرلهش راف هلولو هلغوطو

 تک همابت (هماهلاروغ) هدنرسلا 2
 هدربک یارو هب اط یغاشا | روغ

 - وا قالطا هرارب طم شب ید درا راس

 هدنسهرآ سدق هلبا ماش یخد (ندرا روغ) س .رول

 هر ترابع ندنسیداو كدر همیرث قمی ندرا
 یشافرکشو هل .ساوه تماخو هک «یدرونلوا قالطا

 .یدبا روهش» هلنالوصحم
 هدنسهرآ هنغ هلا تاره هدناتسن اذفا ۱

 بولوا رب رب نیتمو برصو ا ۱

 .یدیا یسهملق ( یوکز وریف ) یزکرم
 .ردششذم كنسهلالس نارو ۱

 | رع( 601۲3۲3) هرایغدوخاب :

 رج
 °۳۹ هليا ۲۸۳ ۰۰ بولوا حاو رب لوس هد ونج» ۱

 لوط ۱۳ 47 هللا ۱۳ ۱۵ و یلامش ضرع ه۰

 دالوک نالوا یانمه . رولوا دتع هدنرلهرآ نر

 «بولوا هدنتهح قرثشو لاعتو هدنفارطا

 رب هد" ( نيمو ) نالوا یرازکر صو یار

 بوسنم هن.سهلسف هطانز یسلاها .ردراو یس هبصق

 هلمالسا نید یسهلج «بواوا بک م ندرلب یعهلرارب رب
 کاو امرخ هدهج رد یجرب یتالوصحم .راردنندتم

 ردق ۰

 ناببلا یآ

 و

#9 
 ,هیلوصف «دوخن «یراد «یادنب «هبرآ هدهجرد

 راس و را «مداب ربا «موزوا «یعاونا كرل هزبس

 .ردنرابع ندزاسو نوا ,هنف ‹قوماپ هلرا هو.م

 تآو هود «نوبق رلپرعو بکس و یکی راررب
 هلراروسیواح یرلج رب یرثک ا دلرلبوک .رارر,دشیتب
 .ردناتحم ندنت روم كرر و نودلخ نا .ردطاحم

 «هد سرب دیا ملات SL شک اس یسلاها امدقم

 لقتسم هدلاح کی دعش «بویشوک یطباور تیمبات هدعب
 هنفرط یدنک قتموکح زسنارف كربازج .رارویئلو

 ندلاش كالوک هراروغ س .روبشیااج

 ولنک 2۰ یا هدنرب شینک ك او ۱۲۰ یو هونج

 .ردیلزوط یبوص «بولوا هرتم
 ر نجرادص مساقلا وا ماما ی

 1 ماتم ا ا یأدوغ

 هقفأا ف ةنابالا» و « هقفلا رارسا» «بولوا ندهسف

 شقارب را یا هلب را ون « یماشلا

 هردشعا تافو

ABUTS 

A. Gor-) 2 ا 

ee. EGكا یه. ور  

 ؛ شم وط هد ۱۷۹۸ «بولوا ندنرلنامولسد رومشم

 «هرکص ندکدتیا كل. با هدهنایو و درانتوتسا و
 ان هبحراخ هنس نوا ردق هډه ۱۸۲۷ قد ۷

 لیکو شاب كده را ۱۸۸۱ ند ۱۸۱ و یرظ

 ندنفرط هبسور یخد هدنسهرغنوق نیار «قرهناو

 هشوک ییالوط ندنتخوضش تیابنو ؛ ضا كامخم
 .ردشقتا تافو هد ۱۸۸۳ بولیکح هتحارتسا

 مع تنهجرتلا فنآ (فوقاجروف لشیم) -

 .ردندنرال رنح رومشم كن هسور «بولوا یسهداز
 .ردشلوا توف هد ۱

0i ( ) روطارعا امور. 
 :ردیعسا كنيشک چوا ندنرا

 بقلم هلیبقل « لاش رفا » و « مدق ه یسیجترب

 ؛ شمع واط هدامور هدنسی دالبم را ۷ «بولوا

 «بولوا نادناموق هداق رفا و

 یسوژرآ «نادنفرط رکسع هدنخرات ۲۳۷ «هدلاح

 هلیلغوا«بونلوا باخت ا هماروطاربعا «قرهلوا هتفالخ

 كنلغرا «.رکص ندکدروس مکح هتفه ی ارتا

 یدنک «هجدیشیا یتفیدنلوا للتق ندنفرط (نابل,اق)

 .ردشعا سفن فالتا قرهقیص ین زافوب

 ۱ نایددوع

 یغی دل وا هدنشاب ۸ ِ



 وا

 يیدتیا هلال اق هدحاتراق «هرکضا ناد راول مکح

 .ردشلوا لوتةم هدهراح

 «بولوا یبغوا كنبزیق كنسدجترب یسعچوا س ۱

 ؛ شغل وادامقا هتخن «نکیاهدنشاب ۱۳ هدنخ را ۸

 هد هب رام ییدتنا هلرواش یهاش نارا هد ٤٤۲و

 هردشلوا لوتقم

 60۳1016) هدرک دوخا | ۰ ۰

 3 ۳ هنایددوغ

 ۔رط ینوبفارذج مدق نانوب هنیرلتهج مسردو سیلتو
 .ردعسا ناب رو ندنف

 دنتهح نام رک /ا ۵5

 A 7 وا ت ا إس 3
 لوک. صا نیسی دنک «بولوا یرادمکح كنس هعدق

 ثكنب رتشم كوا دا نهاک «هدلاح یییدلوا یحخ#*چ ۳

 هنفلرادمکح نانلوب لحم كم دآ كج هریک هنندبعم

 بحاص افداصت .ندنفیدلوا شمرو ربخ یناختا
 تنهروک ذم ۀطخ «هاکمریک هروک ذم دیعم هجرت

 داسفا هتخت هدنرهث ( مودروف ) نالوا یزک

 هدکمروس هلآ یربخ و ( سادیم ) ىلغر ۰ شفلوا

 وو ؛ شعا فثو هروک ذم دسم ی هبارآ یییدلوا

 ءبونالغاب هلموکو در یلقل هتسوا هدنوتس كدږعم هیارآ

 .هلوا یرادمکح 7 نوت كنلم هزوج کو و

 زدنکسنا دوس

 ,بولاق زجاع ندلح یوکودو نکر ندمویدروغ
 .یدیشمک قرروا هليعأقا ز

Gori ( ) | یءدنلوطان 
 ای رف نالوا ترابع ندنایمرک

 .یدیشمرو ربخ نهاک هش ینفج

 ۱ مر دروع

 میدق رهش رب ندنرا هرومعم كور كلا كنسهءدق هطخ

 هدنرانک یربن هبراق-و هدندودح هشالاف «بولوا

 یهدندبعمم صوصخ هثئدابع كنبرتشم .یدیآ عقاو

 هب هفن ] ".دام] .یدبا رومشم هلیموکود لکشم یلح

 ۰[ هلبروس تەجارص
| A ENTE نځر وم 2: 

NR AGT 
 د ید ایر هدم" اون هدننړب نانو یاہطا ندا

 تاذ وب ندبا تکرح قیبطت ه هبرجت لوا كلا .بودنا

 .ررودا ناب یتفیدلوا

r. 
  3ا2 *فالوا یغوا كنسجرب یسیعکیا

 "اکرتشم هلردب هتفه یتلآ «هرزوا یتیدنلوا نا

 3 ما رتسانم هدقل دژانرآ ۰
  لاعش كنسهبصق هګر وکو هدنغاڪس ۱ ا

 ۱ "2ماک نام یسلاها «بولوا رب رب هدنسبب رغ

 .ردلزوک یسالاو « روهشم هلبرلتراسجو
 .افنس هددرق یا را ( 0 ۲
 لیشیو 2 i و ۱ ۵ زوج

 ۱۳۸۰۲ قرهلوا هدنونج هرتمولبک ۲ فور
 عفاو هدیغ لوط ۱ ٩٤٥ هللا یلامش ضرع

 مسق «بولوا هطآ كوك رب عب

 یسیلاما .روندیا لاغشا هصق 0 ییانمه ییمظعا

 رب هلیمسا لشیم تنس «بولوا هدنرهدار ۰
 نتراجم یزوت نوتلآو یثید لبف « غعغو یسهعلق
 ۱۱۱۹ بولوا ( ریپ ) یم هدندنع رلیارب .ردراو

 هلمسا وب رایلکنلف ندیا طبضو فدک ییهطآ هد
 ۰ ردرلشع | هرس

Gori :اا سیلفت كەى اقفاق (  
 اشرنا 9 ۸3 ۱ یروع

 یزکاضق عقاو هدنرانک یر روکو هدنسیبغ
 هبصق .ردراو یسلاها ۰۱۸۰ «بولوا هیصق ر

 بوسنم هننرلعوق تسواو یحرک یسیلاها كناضتو

 رلهویم هلبا موزواو تاناویح قوچ .بولوا
E 

 ا هنتلود هسنارفو

 ات ا نا-ارخ یاود 2 :

 E: E ا ناروغ

 ندنخرات ٥٤٥١ «بولوا هیمالسا تاودرب شمروس
 ینرلتنطل  ءبودا ماود هنس ۰۲ كدهنګ رات ۷

 باہش نالوا یرلیشدرد ندنا لاصبا هلابقا جوا

 ءالع نالوا لئا هتلود لوا كلا . ردب روغ ندلا

 تن ( یروس ) نالوا شفلو یکاح یکم روغ
 ندنفرط یونغ دو ناطل- یدح .بولوا یتوروت
 ؛شچاق هناتسدنه یردب «هدقدلوا لوتقمو بولغم

 . لوفشم هلتراجت .بولک هايد هداروا یسیدنکو
 . نیسح یلفوا «هلفلوا قورفم .بولیریق یسیک «نکیا
 | تدم یلبخ وب هلیثظ زسرخ «قرهقیچ هتمالس لحاس
 هیهاربا ناطل- ندرلب ونن .هرکص ندقدلاق سوبحم
 .احو شا جوزت نوناخ رب ندنسابرفا «قرهاح

  ناطلس هدعب .یدنا شاوا لخاد هنسهصز یرلرح

 - وا بص هتک روف ندنفرط یوننع دوعسم



 ؛ شلوآ قاخ نسح ندلاءالع ییغوا هدننافو « قرهل

 « هلک کی اخ هنئوق كنتلود رل وانغ هدننامز تیوب و

 شم كناسارخو ییهنلزغ «بودیا جورخ هبیلایوم
 «قرهدوقوا هبطخ هنمان هده : ۵ «هلاطبض ین رلفرط
 ذاخا تاب یتارھو EN یناروغ تاود

 هنکلاع یخدیب ندلافیس ینل و لغوا .یدشعا
 ندلا ثاغ یسهداز مو یناخ كنو .یدشعا مف

 وص كناسارخ .بودنا لقن ههنزغ یاب دم

 كنو .یدشعا طبض یخد ینرلتهج رواشیو
 اعم زراوخ رفظلا وا ندلا باپش یناخو یردار ۱

 ندکد تا هعساقم یاسا « بودیآ هلاصم هلاه .

 مست كناتسدنه ,بودیا منع هدنه یانع «هرکص

 كب ییدودح یاود نایروغ «هلا م یتسیلاعث
 هلبرلعا كرلبروغ .یدشلوا قفوم هعمیسوت هدایز ۱

 : ردا هجورب یراسولج خیرات

 ه 4۵ ماس نا نیسح ېب نسح دلا ءالع

 0٥۱ ندلاءالع ن دمت ندلا فیس

 0۵۸ ماسن نیسحن ماس نب دمت نیدلاتایق

 ۹۸ ماس نب رفظلاوا نیدلاباهش

 ۰۲ ندلثابغ نب دوگ
 ۰۹ لا

 ناتس دنه ا ۳ 1 7

 نالوا ۳ 7 ۱ راکنسروغ

 نرتو یسهورذ عفت دلا كنلابج لس (یالاهه)

 هرتم ۸۸۸۹٩ «بولوا یسهطقن كسکو كا كضرا *هرک

 نالوا لا یسلقیح هنس هت .ردراو یعافترا

 تکلم ( لاين ) عقاو هدنلاعش تناتسدنه یلاع لبج
 ی-هورذ «بولوا عقاو هدندو دح تس هل هلةتسم

 لوط ۸۱۳۳۸۲ هلا لامش ضرع ۰۲

 هدنخح را ۱۸ ۵۵۰ یعافترا كغاطو .ردعقاو هدقرش

 نییعتو ریدقت ندنفرط ( تسروا ) یالاریم زیلکنا
 کی ندنفاط راکنس روغ هدضرا رک :ردششلوا

 یسهورذ ( كنسپ د) كنغ اط موروق ءرق ی کیا هدهافترا

 (هالایم) هنب .ردراو یعاذترا هرتم ۸۷۱٩ «بولوا
 تقولیخ یسهورذ ( ادنیج دنیاشتنک ) كنسهلسلس
 .دهسیا شفلوا دم یهورذ كسكو كا كضرا

 ۔ ونج یاغآ .ردئرابع ندهرتم ۸۰۸۲ یعافترا
 ندنرءورذ كسكو كلا كنسلسل- ( دنآ) یکهدس

 سو غ ۳۳۹۵
 یافترا هرم ۲ ء هدكن (آ وغارون ۲ ) نالوا

 ۰ ردراو

 هدزکدقآ(60720) وجوف دوخاب ) ۰۰ ۶
 هنهطلامو یتلم هنسهطآ هطلام] 222*

 لاعث «بولوا هطآ كحوکر عقاو هد ساب ع لامش

 - ولیک ۷ یک او ۱۶ یو هییرض بونج ندیفرث
 وا هرتمولیک بم ٩ و یسهرعتس هحاسم ردهرتم

 ۱۷ ۶۰ ۰رارب هلیفج هطآ (ونیموق) نالوا تم «بول
 ۲ 3۳ یار ) دوج قام .ودواو ىا
 یک رزاعلام یسیلاها .رویدبا لیکشت نورب رب هلیمسا

 یرلنچ هلبرا جناب .رلردماکتم هلا یبرع ناسلر طاف
 یعاونا كراهویم هللا یادفب رادقم ر «بولوا قوح

 .هکینف «بولوا (سولواف) یعدت مسا .رولوا لصاح
 هردراو هدیهلف هلاق ندننامز رلدل

 رومشم كا كن هسنارف ( 60102 )

 «بولوا ندنرارامعمو شارتاکیه
 .ردشعا تافو هد۱۶۷۲و «شموط هد ۰

 امورو نانو سا هللا لاطبا قلوصا یعسو نورف

 هددیدح زرط رب گرلتمنص و «دارهدیا ابحا ینلوصا

 | ذوژ :

 عبا هنده ذم ناتسنورپ .ردشلوا بس هنسیقرت

 - اب شيا «هدنروهشم ماع لتف یل راب تنس «بولوا

 .ردیوص یغیدنلوا فالتا «نکیا هدنش

Gosport) ۱کت هرتلکنا (  

N۱  
 ۱۰۰ ڭنەردنولو هدنسق رش بوئح هرتمواک ۲

 تزولخ توجرو قرهلوا هدنسد رع بو:ح هرتمولک |

 قوجر و یسلااها ۷ ۲۰ «بولوا هبصق رب هدنلخ دم

 .ردهدنمکح یسهلحم رب وچ رو .ردراو یراهقراف

 ,N ا

 میا هنغاعس نرزرب كنت الو ر

 بونح هرتمولیک 4۸ كنلدناقلاقو هدنساضق نلدناقلاق

 راش هدنسدق رش لامتهرتمولک ه ٥ كەر دو دنا

 هدنرزوا ی رب ( رادراو (و هدم کا قرش كنفاط

 یسیلاها ۳۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکم هیحان
 .ردراو

 (هرووناه) تك هیسور ( 0605۱2۲ ) 8

 تراس ( اہ دلیھ ) هدنتلابا رالسوغ

 هرتمولک ۱۲ كفروشلو هدنحاضق ( غروبنبل )

 ندنکسا«یسیلاها ۹۳۰ «بولوا هەق ر هدنن وذج



 ۱ ۳۳ i غ
 .. ردنا لکت لوکر LT هدنکوا د ا سیتی والپ هتسشب | یسهرظنمو زرط مد رو یساوعالت شم هلا

 1 لا ی روک ذم ءاضق .راقیچ قیلاب یلبخ هدلوک و هرق هدقلدانرآ ( 60عهن»6 ) ۱ هنتسوق
 . ۰۰ ءبولوا بک ندهرق ٩ هوصوق هدنرف یدودح غاط

 برع هرتمولیک ۰ تکا ه دنخ اس تارا كنتالو

 هدنسدل اعش بیع هرتمولک ۸ كێەو وقاب < هدنسدب واح

 عقاو هدد لاق قرش هرتءولنک 7 ه ثیهردوتشاو

 «یساامها ۶۰۰. « بولوا هبصق ر ی زکس صف

 ا ماح یا

 كور رول روق هدل وا ن رشآ 7 رکرب هدهنس و یسش

 ك_سکوب یهدنتهج برضو بونج .ردراو یرباش
 .هشلر هدن رق تان هنیس ور ه ردق وجر نیا ندرلفاط
 باشخاو كريس یر ناخ .راردنالیکشت یی رهن مل «كر

 كوس ك ه.صق ؛«ندنفإ دلوا طاع هل را هاب «بولوا

 نابتسرخ قاخ یس هناخ یلل از کاب ندنسدل اها .رونروک

 .ررلسم بوسام هنت اح ا "الماک یروصقو

 ۳ راح ترابع ندیاکد زد 6 ۰

 یاهننم كنتالو هوصوق یاضق هنیسوف

 ندنتهح یونح برع «بولوا مقاو هدنسیا امش ب رغ

 رتسانم ندنفرط قرش بونح « هلی الو هردوتشا

 «هلیساضق هووقای كنغاحس نیرزرب قلم هنتبالو
 «هلیساضق هنارب الامث «هلغاعس كا سفن "افرش
 .رددودحم هل دو دح غاطهر 5 یخد نت ھج یہ رغ ل امش

 لک یعخ هایم میش 7 ندف رط ره ناه سو

 ندرلفاط وب ,بولوا شلرآ هلرلغاط كسکو ندیا

 ادتبا هک «رلردبا لیکشت یترهن (مل) راوص ا
 «قرهقآ یغوط هب یل رع لامش هدعب و هب یل امش قرش

 «هرزوا كلکود ه هنوط هل.سهطساو یره (هنرد)

 درلغاط روک ذم .رریک هبهن-وم ندارواو هغاط هرق

 یسار ج كرل «بولوا روتسم هلرااع ص لزوکی راکتا

 هردو هدهووا نوزواو راط نالوا دتع هنود

 تارز لاف هدرارابو

 هب هیلم تاجایتحا ینالوصح یقاعتم هراخذ كناضق

 یخد یناناویح لبخ یک ینیدلوا یک ةدايز عم

 ین رل بروس ایرثک | یخد یرلبلغاط هوقاب و «ردراو
 سنا رادقم یلیخرب .رارلسب هدنرلامرم كناضف و
 كوب « یرد « نوق .یفنص .ررناوا عدز جد

 - وا قوچ هدیرانامروا .ردراو یتاجارخا رينیو غاي
 لو «هدهسيا راو یرلجافآ لزوک كلهتسا وا

 ندهنيسوغ كناضق .رويم هللوا هدافتسا ندننادقف

 4.2 ءاثب .ردفوح هدیسضارا

 یکی دمهلم نو تا تک لاعاه هرکص ندنلوخد

  یبلاها ردق ۰

 ۲ مامو تراسجو دّوارا و میم یس هج هک ؛ردراو

 ۲۲۱ فرش عماج ٩ هدنلخاد اضف .راردرومش»

 o كناضقو .ردراو کم ۸ و هزافمو ناد

 ۴ شل او هلکرت هغانط مرق نددفرط ینمرفنوق
 1 یی «هنرزوا یهواقهو تعناع كنسیل اها هدهسیا

 1 رارف رو تیوک وا لدي اکو بوسمهلوا ن کرم

 17 ردتقم رلیلفاط هرف هنطبض هدكناروا و ؛ شلرو

 1 را اشا ش ورد ریشم وتم بوم: هلوا

  .ودشعا لست هفاطهرف ًاربجو ابرح یتسیلاها نالوا

ENEجنشر ` هوبخ ی سا همر راو  e 
 7 . «یفیدلوا هیصق ر لزوکو روم هدهفاسم قلع“ رف

 را 3 رک راح و یس دنک هدنخرات 1۱۰ و

 99 . رو دنا نار هدن « مع » یوه توقاب

Gauchos ) 23 هدییونچ یاشمآ (  
 نیتنجرآ و ا هلا ایل زار ۱ و

 1 او زکتروو نک اس هدنراهووا عس سا و كن راتموکح

 1 دلوتم تدنحاودزا راب راق لر هل را رج اي٥ لوتام تا

 یلتوا كکویو ساو وا رنو .ردعسا ناب رو هرامدآ

 هاکم رب دشدتب تآ و ریغیص هدلاحر یثحو مت هدرهووا

  ردرلمدآ یراو ااو كب «بولوا لودشم

 كنم رهش قشمد هدمانش

 13 عساو نالوا دتع هدنقرش 3 هد ةطوغ

اح هل رلغاط ندرلن رط مک او
 1 تبنم هد هجرد تا ط

  هیهووا نانلوا اسا هلبا هریثک ةبراج هایمو لزوکو
 . ترابع ندرلهابو غاب مویلا هووا و نایرو
 میم هدو تفالخ زکص ككقشمد «یک یغیدلوا

 . هک زوم چاق رب كن یلاهاو یغیدنلوب تیئدمو
 3 هدنزو رب قشمد ةطوف هدرلنامز یفیدلوا لاب

 . رب هدشنیب رب ص .یدا هدنمکح هنوم رب ندتنج
 ۱  ؛بولوا ر مث ینیدلوا ترد كرلتنج ی هدنزو
 | .قشمد ةطوغ ومشا یسجرب دا رلز وب

 . ردمسا

 23 ارات ییهنکیا

 ترابع ندنسب داو ناشفارزو ءدن-هرآ دف رع” هلا
 0 . نالوا

 Oe یر هرصب یسعچ وا تءص



 هلمتفو كنفمد هطوغ -یدیا ناو تعش کا

 كي ندرلاروا «بولوا قوچ یراهرق كوو روم
 رز دوس مالسا ریهاشم راۋ ال قوح

 مو یس عوام اهد و غوغامو

 Cog, Magog) ( جوح ۱ ی

 [ ۰ هرو تەجاص هنر هدام «جوجأم» و

 | لوغوغ
 ردنا روصت هلی: حالصا یتادامو قالخا ؛یواسم

 باستک ۱ قرهزاب یرلب اتک و راتو هیاکع اط رب

 _امعتسا و. ضعب هدف ءرادا لوصاو ؛شعا تریش |
 ۰ هکر نطو تدم رب ,ندشیدوق هلا دم یتال 1

 ندنندوء هندطو و ؛ شلوا رو ی هامور

 «بولوا التبم هبادوس هرق عون رب هد ۱۸۷ هرکص
 هد ۱۸۰۲ و ؛شقاب یراثآ شمال وا رشن زونه

 روش كا كنههسور ( 00801 )

 كنتاسدا سور . ردشغاوا هجرت هتراناسل اپوروآ

 . ردندن راد دجم

Goulburn (۱ ۰ ) تنالاتسوآ 

 یر دن 0 ا نروبلوغ أ
 ادتبا «هلناع ندنلابج لسا (هجنار غنیدود) هک

 «قرهقا یرغوع هیلاعث برغ هدمبو «لاءعت قرش "
 .هرکصندنایرحر یلقیشالواع كم كل هرتمولک ۰ ۱

 ۱۷ ۰۰۰ یسارم .رولکود هنغامرا (یاروم)

 لزوکو تدام « بولوا هدنتعسو هرتمولیک مب ص

 ین كنابلارتسوا هن س- .ردنرابع ندرارب شفلشیآ
 .ردراو رېلر هلمسا وب یخد هدنتموکح سلاو یلونج

Goulburnفی الارتتسوا (  
 رک 9 یر 2ا نرولوغ

 دیسو هدنسډ ص بونج هرتموایک ۲ ۰ و ك (یندیس)

 ٩ ؛ هو هدنرزوایطخ لو ریمد ندیک هنروبام ندی
 هدیداو رب تبنم و لزوک قرهلوا هدنهافرا هرتم

 یسااها ع 4 ۵ ۵ ,بولوا ه.صق ر یزکض تلایا عقاو

 . ردراو یتراجن ابا و یسهرظنم لوک
Eردکورتم یرلن دعم نرتل | دالوا » 

 هلکسا كسن وت (00116116) ۰ ا
 ا هنسهصق یداولا قاح ا

 یاس

9 

۹ 

 « جوج »]

 | ضعبكرلسور .بولوا ندنرار رع

AE 

NV 

 | تافو «كرهدیا سَ b1 «هروک هنغیدنل وا نظ

 | یژفکا كننافل ,یدشغرط نا

 ی ی

 هنس هدام « یداولا قاح »| وكما نارو ندم

 [: لرو تعجاع
Goldberg)اب اتس کیه  

 e ا ) ۱ عر, دوغ

 یزک أاضق هدنس» رغ بونج هرتمولنک ۱ ۷ كحنی و
 تاحوسنم كونو یسلاها ۰ ,بولوا هیصق رب

 هردراو یر هناخایوب هللر هش راف كياساو
 ك هرتلکن ا ( Goldsmith ) ا دوغ

 «بولوا ندنسایدا رومشم كا
 هد۱۷۷ ٤و « شش هدهدنال را «دنخرات ۵۸

 . وا قوس هغ اهر ندنف رط یو ا .ردنشعا تافو ى

 «بودنک هفروبع دا « هلکرت Ae و هدهسا شفل

 قرهلاج هتنرالف درم تفو قوجرب «هلکر یرهش و
 هالا « هسنارف « كنف هلا ها یدل هنارق

 ندنقيضت گرلساد هدمإو :

 هب هرتلکز هد ۷۸ « بودیا تعایس هدهرگوساو

 ځو ترهشرب كوس «قر هالشاب هران | رشن « هل د وم

 بویم هر وکر یخ ندنک فرم ,هدهسیاشعازق تور

 هدنشاب چک ,بولوا التم هقا ص و نزح رب تام

 1 اشک اک قوجا
 -ودقم تاغیل أت راد ا نانو و امورو هرتکتا

 . ردشعا تافو

 . ردت رابع ند هل

 نوتل 1 یە » ۰ (Coast ۱ ةا

 لحاس « SDN تسوفدلوع

 [.هلیروبب تعجارص هنس هدام
 سدق (00180102) هتطج دوخاب

 هلبتقو هدنتهح برق كرش
۱ 

 | هتوفلوغ
 «بولوا 4 1 شو صوص هما دعا دا رلم رم

 شلرک هلجاخ هداررا ید دل (مع) یسک ترضع |

1 

 ۰ ردن دننآدقتعم ءږلج راز ادا رخ یغیدلوا

Gulf-Stream ) ۱رحم (  
3 3 

 كنيسالط [ ع 2

 لامش هوب یسهبفرش لحاوس كنلاعش ی
 ا یسهرزح ( ونرت ) « قر هقبح یعواع ه قرش ١

 یفوط هاو روآ یی هفرش ‹«هعأوا لصاو هنس

 جورونو هرتلکنا یرب HE هلو ق یا و «رنود ۱
 هپ یلامش بطق هدنسهزآ یسهریزج هدنالسیا هلاحاوس

 هنیزفروک هبنوقساف یرکید و ؛ راقیچ ییغوط



 نو

 - الوط یلحاوس زکنرو و اسایساو هسلارف بورک

 یئدیم كنیدنفآ و .راود یرضوط هونج «قرهش
 هدایزو قاع” یوص «هلغلوا برق هباوتسا طخ

 ندنزفروک هقیسکم .ردهدنکنر یئام ووقو لزوط
 هللا یللا کا هدنجورخ ندنزافو هدیرولف یی

 هرتم 1۷۰ یرد «هدنسهرا هرتمواک ناسکس

 ۳۰ یترارح «بولوا هرتءولیک ٦ ؟ هدتعاس یهرسو
 ترارح «قرهلساب هرللوق یک هزایلب هدع) .ردجرد

 و قرهلوا ندا مغو .یلازآ هک د تیک قعرسو

 میرساهدو قام اهد ندنرارکید یراضمب ندرللوق
 نالوا برق هاوتسا طخیب- كنىدنق و .ردنایرلا
 هک دتا مسوت بونیصیندسعترارح انبراوص ازبکد

 قلبی یرغول هنیراوص دمو قرئوص كلا
 ثكنب رع یایوروا «بولک یرلبا ندنسرط دادعتسا

 هاوه قح هلوا دعتسم هند و ت روم لصا

 زدند و نالوا بجوم سلوا كلام

 كن رغ یایوررآ یروص یقاعص كنو ارز

 قاعص ندنک رار هاکز و و .هةدروا هنلحاوس

 یساضتقا رم رع «هکدک وچ هراتکاع و اوه یراخو

 ناح هزات هن ال و_صحم و تاتا «بورق یتدور نالوا

 هدضع وا كنكلام هبنال او كنلفو هرتلکنا .ررو

 ندنکلام یلاعش یاشمآ و هیرییسو هب-ور نانلو
 اعاد هلرلسرس كن هرتلکزاو یساک قرف نالوا هحاوه

 یییدنق آ وب .ردندنریثأت كنیدنق آ ون یراریاجدابآ د صز

 «بودبا فشک ترباچ هدیدالیم نرف یصتلآ نوا
 همش تاقبقحم هدیاب و (یروم) یخد هدرضاح نرق

 .ردشعا ارحا

 هدنفلتنوق قروب تن هرتاک:ا ( ۴ ۱ 2

 هدنسډ ونج قرش هرتمولک ۳۲ كقروو

 هبصق رب هدنساقنام كنیراربن ( نود ) هلا (سوا)
 هنلوخ دل راک كچ هدرم«یسلاها ۷۱۸ ۰ «بولوا

 .ردراو یتراجت كلشیاو ینال دعاسم
 رو هیولاح درلسنحا ( 11 5 ۰

 ط ا سس ی ۱ تایلوغ
 ۰[ هلروس تمجاص هنس

  رشتسم ریهاشم تاکنلفا 5 ۲
 9 ۵8۹۹ ۳ نر | سوبلوغ

 ردا تافو هد ۹۷٣۱و «ش# وط هد ( یاه

 هدنتدوع «پودکه شک ام هلترافس هد ۲

۳۳۰۸ 
 A اد ۰ ٩۱ هاو بص هنکاط یبع

 ۱ تحابس هدهسناغع كلام و برعلاةرزجو ماش كدەن ران

 ۰ ییاتکت فل رب لصفم ههل ندبم .رد شما

 شم راسو نح رات كنلروعت كهاشبعو ؛شمزاب
 .ردشقا هچرت هبه ال ینه رع رانآ

 هیرانق میان هنانایسا ( 060۲00۲۵ ) ۱
 ندنادلاخ ریازج یی ندنرطآ ] « +

 . یحاس ین بونج هلاسهرزج فیرنت «بولوا یر
 7 هرتمولنک ۲۷ ندروک ذم لحاسو عقاو هدنسیشراق

 ° هدنلکش صقات ععق رب .ردشلزا هلزافو ر نیک

  هرتمولیک میرم ۳۷۸ یسهیعطتس حاسم «بولوا
 .  لهضرامو یناکر یسیضارا .ردیشک۱ ۲۰۰ ۰ ییا اهاو

 افترا هرتم ۱۳۶۰ یهورذ سو كا ,بولوا

 . هدنررب ضمب «بولوابرصو كيد یلحاوس .ردهدنع
 .ردنرایع ندرلاق ك_.کوب هرتم زو چاق ر

 . هلالفاط یرلفاط «بولوا قوچ یسهبراج هایم
 . یناروط .ردروتسم هلرلجاف امرخ یرار زودو
 3 لش یسلاها «هدهسیا دعاسم ك هتءارز

 ۱ جارخا هناتب رادقم رب .ردهداز یتاناویح .ردلهاحو

 . ها «یرکش شماق نایریدشبت هلیتفو .رونلوا

 ۱۱ یاب یدمک تمرقو یسمزوف
 .ابس قاس) عماج لاها ۱۰۰۰ و عفاو هدنسدقرش

 3 .ردراو ینایل مالغاص «بول وا ( اص وفهد نابتس

 1 .ردراو هدیرلیوق مالغاص ضعب رکید تك هطآ

 ۲ ( Gona, Gona-koua لا وقانوغدوخ اب ۳

  هدنرا رک كب هرتاکن | هدییونچ 0
  هلنیرلتینچ توتنتوه هطا رفاق «بولوا موقرب زاد

 ۳ .ردنونظم یرلتدلوا دلوتم ندنطالتخا

 ۱ شاشا ( مع 6هددت۲هد) ا
 ۱ (یناه) ندنسهریک رازج لا ۱ و2. و

 . لحاسو هدنسییرغ مق نالوا لقتسم تكنسهریزج

 ۱ هلکساو هبصقرب هدنجا كبوق نالوا یمانمه کهدسیغ

 99 .ردراو ینایل لزوکو یسیلاها ۰۰۰۰ «بولوا
  ندن رللارق هسنارف ا ۲ 29

 ا یک Î نارتن وغ
 . هئوفرو هنسهصح هدنسیدالیم خیرات ٥٩١ «بولوا

۳ 

۳ 

 هد یراردارب .یدیشعشود قموکح نایلرواو



 تن تو

 یکم یدنکو .هعفادم ققوقح تك کی هدننافو

 تافو هد ٩۲ .یدشعا كرت هر داش یعکیا

 یسعر و هدن ۸ كي رام « لوا ندەهنعا «بو دیا

 لعاب ما ورقه ا
 لامت ضرع tre «بولوا هبصق رب یزک ك

 كوس هلتف و .ردعقاو هدة رش لوط ٣۳ء٩ هلبا

 یدعش «نکیآ راو یسیلاها ۵۰۰۰۰ «بولوا رهش رب
 ص وصخ هب یئاحت و یرلاسدلکد دعتم «یساما ۰۰

 . ردراو ینارس رب بارخ شفلو
Gondebaude eهس وغ  

 ا 7
 هنس هصح هح بواح زکلاب هد ٤٨۳ هدننافو كقو

 ق ا نر ا هدعإ ‹هدەسيأ د

 ردق هب هرآ ول یراقو قدنس 4لسلس با و هناحاس زیکد

 نالوا یداماد كنرب ندنراردار .یدشعا عیسوق

 بهاذ ,بودنا بولغم ییهجرت بحاص ( سیوولق )
 قلوا كل وتف هلکر یی.هذم ك ( سورآ) یا دنل و

 صوصخم نوناق ر دودنوف .یدشع اهل اصم هلطرش
 .ردشعا تافو هد ۱5و «مضو

(Gonderie) eرادمکح كرللادناو . 
 9 كداليم «بولوا هر قیددنوغ

 .ردشمروس مکح داد هنخشران ۲۷ ندنخرات

Aزدن رللا رق هن ومر وا ۳  

 و جن كن "2 رامدنوغ
 یردارب دودنوفو یلفوا كن ویدنوق ییجرب

 هنأایو یهدهسنارف هدننافو كن ردب هد ۳ «بولوا

 .یدیا شعثود هنسهصح قهج
 لفوایعکیادلدودنرغ روک ذم یسیونگیا

 فلخ هدنومسخ" یردار كوس هد ۵۲ ٤ «بولوا

 .وادمکح « 2 رهدیا بولغم یرلقنارف هنس واو ؛شاوا

 ر هقرودوثتو ؛ شا لتق یربمودولق نالوا یر
 ر «رهدیا هلاصم هلا الانا « هلبا كرت هبصق چاق

 هد ۵۲  «هدهسا شاب هدا هظفاع یکدام تدم

 هب هسنارف یساک.اا «بولوا بولغم ندنفرط سیوولق
 .ردشعا تافو هد ۱ POT ؛شغلوا قاحلا

 درلن وضرو ( 060۳01021۳6 )
 1۰۰ «بولوا یرادمکح كلا رکی دوغ

۳۳۰۹ 

a aیو ۳  

 ی و غ
 هلا لوخد ههسنارف کسا نعل اىلاق هدنسب دالیم جرات

 و نالوا ردق هنس هلسلس بل آ ندنسارحم نر

 را_يظا هرللامور ادا « گر هدیآ طض یسیق رش

 سخا: نایصع قلهرآ ر هرکصو ؛شعا تعواطم
 ض یع ES رک ندقدلوا بولغم «هدهسیا

 یثراق هب ( التآ ) هدنتعم كرلت و .بوذدیا تاطا

 هلرلت وه هدنسداو نر هد ۳و ؛ شتا برح

 یناخ قودنوف یلغوا «بونلوا لتق هد راح ییدننا
 .یدبا شوا

 کب دل رل وغروب (Goصndi0c)) هه .
 r e ا

 «بولوا فاخ هنیردب هد ؛۳ ۰ ۰ردیلغوا درک, دنوق

 ؛شمروسمکح كدهنخشرات 15۳ هبا میسوت کلام
 ۰ یدیا شا مش هنلغوا ترد ی کلام هدنناوو

(Govan ( ۷9 كن همح وا  
 هرتمولرک ه لووتسالفو هدنفلتن و لاووع

 هدنساقتام كادیرارېن ( هدیلق ) هبا ( نیولک) هدنبر
 هنلا عا نتاغس «یسلاها ۱۹ ۱۸۰ «بولوا هبصق رب

 قوماب «دغاک ۾ ی رلذم رکدنوا «یراهاکتسد ص وصخ

 رب كوو یرلهشراف راشاق كراو هععاب ,تاجوسنم

 .ردنسهبصق یسادلا كنەىجوةسا .ردراو یسهنافکیبا

 60۳37 ا وفهد | الو دوخاب ۰

 ی و ۱ زایوغ

 یزکم كتروهج نالوا یمانمه هدنسهعقگ كلام

 هرتمولبک ۱۰۵۰ تیوربنایهد ور «بولوا هبصق رب

 هللا یلوئح ضرع ۱۰۲۰ قرهلوا هدنسیب رض لامش

or ot r.ی لاها ۰ ˆ و عقاو هدر یف لوط  

 یرب ( ولمرو ) میا هنغامرا ینا وفارآ .ردعماج

 تاک ےک یا نزار بوک ندا فا هی
 تنهبصق نیشیق «هدلاح یفردتبف آ وص ردق كح هدیا

 ريف «هدهسبا شینک یرلقافوس راصاب وص یتفارطا

 قاصص كب اوه نزودنوک .ردزسمردلاقو مظتنم

 .ردقوح یرلقل هتسخ «ندنفب دلوا نا رس ك

 یسهعقج كلام ايللزارب ( 6022 ) ا
 یرب كتموکح یرکب ندبا س | دایوغ

 ًاقرش 2 «قرهلوا هدنتمسو تم ثبت هسنارف «بولوا

 اف هلبل ابخ لسالس ساری اغنامو هغيه «ناناراب

 ريف شهرا یرلارحم ه-افورآ ورو هدنافو ر

 هلامش ندیونح قرهلوا هدناکش لیطتسمو مظتنم



 ی و غ

 و ‹ڭرهنلل روس هدن] امش یا منمو «قرهنازوا

 هنساهتننم یحلخ نالوا نوزوا كب كنغامریا نیتناق
 یون ضع ۲۰۳۲۰۲ هللا ۰-٩۱ .رولوا لصاو

 «بولوادتع نو ةزأ: ین سع لوط 2 19 هل | ۸٤و

 یس هبیعتس حاسم . رد هفارذح هحرد 4 یاو ۱ نو

 | هسبا یبیلاها «بولوا هرتمولیک عبس ۷ ۸ ٤۷
 رم 8 هزدمتشک ۲۱۱ ۷۲۱۰ قوا
 . روبشود هدایز زآ ندیشکر ب هبهرتمولک
 ندنفرط قرش لاعش «ارایوارف ندنتهج یر

 «سئارج سان مو ایهاب ارش «یهژاییو انار

 2 مش

 بوذح «سئارح ساذبم و ندنفرط قرش بوح

 هل رلتموکح وسویغونام یخد (رغو ندنتهج ینیق
 رک ام هحور 6 دنس هدق رش دودح .رددودګو طاح

 ار «بوئازوا لابح *هلساس جاقرب بقاعتم ینریرب

 ۱ نرتهوک دادعتسا هری دم و تروم“ هقدلوا كامل ز

 نوجا تقو قوح اهد قدتیلباق و نسیب رع عسق

 لصاف طخ رب ررآ ندنسیغ مسق نتیروکم ورح
r Aمسق كتروهج هقشب ندر هل سلس و ام  

 یراعاذترا هلیعسا ( هتریپ ) هدنسبب واج

 لام كالل زار بول و رلغاط هرصر نالوا برق

 ی وذح رلف اطو .رورآ ندنسهلن ام لونج سهل ام

 هی وزنه ۳ ۰ ۰ ۰

 | هنغامریا ( هناراپ ) رارهن قوچ رب نبا ندنراکتا
 هش «هدلاح یفیدق | یرغوط هب ونح هرزوا كاکود

 | هلام" رلوص نتا ندندنراکتا یلامش كرلفاط روک ذم

 هدنرق یصنم كنفامرا نوزامآ هلنارح یرغوط

 یا وفارآ نالوا عباناکواو غامر (نیتناقون) نابکود

 هلیح و و یغامرا نیتناقوت .روب دیا کشت یمنطف ره

 كتکلعم بودنا لکشنو نام هدنتموکع را وق
 تابنو «راقآ یرغوط هلامش ندونح ندنسهتروا

 . ارآ ءردیا ۱ یندودح قرش لام كتروهج

 لیکشت ینسه قرش دودح كتموکح هسیا یآ وغ
 . هتروا كنک.دعو ءراقآ یرغوط هلاعش هنن «كرهديا

 کیا و هدعب «قرهرآ لوق رب یضوط هقرش هدنر

 قلود زیکترو هلیم-ا ( لاماناب ) ءهکمشلرب لوق

 كزایوغ تاهن .راردیا لیکشت هریزج ر هدنتعسو

 یسضارا .رولکود هنغامرا نیتنافوت هدنلاعش یاهتنم

 قالقاجو قاشاط هرزوا تموم هدنسفّرش مشق

 «بولوا روتسم هلرلتوا نوزوا یی سم مق «هدهسیا
 هدنرلغاط .ردیلشد رب ولا ك هکم رد شیت تاناوبح

 تر ترد

 ۱ ك تعارز ندنرلف دلوا ناقشرلاح هدب اوت هلغا وا ۱

 او فالاتا یر لر ہرا: یرلق دنالل وق هدقم راقبح ۱

 ردتقم هنيرامعاو «درهروک ینغیدلاق زس دج اص كنرض

 هرحاشاب .راردهد-لاق هقاب هلئربحو ز۶ «قرهىمهلوا ح

 نوزامآ ندنصنم ( قونروا) هدنلحاس یسالطآ

E: 
 اورماتلری  ئ ایجایوو هنازونناصو هتسارکو

 ا قوچ یخد یس هیبط تاتا هلیعاونا كرلج افا ِ
 هدرادقمزآ ك 7 اذ ییا اھا .رومهنلوا جارخا زونه

 چاو و ۳ «بولوا یرک

 یر 3 «هدهسبا قوح ۳ رو ساما لا

 نوتلآ هلبتفو یرارجامم زیک:رو .روینآوا جا |
 ابو هدقلوس یرلن و «بودیا یرحت رلشاط یلتیقو

 لو رک یخ

 . .لاظم عاونا هلفعاق یرلت دعم یهدنرالا ,كرهدیا ریسا
 ۔ارا عساو وا یدعش ؛هرکص ندکدتا ارجا هشهدم

 مش .نونوت «قو.اپ «سانانآ یخماق رکش یتاجارخا

 .ردهزاسو تاناوبح

 یاشصآ ( 6نر 1 ) هنایوک دوخاب )0
 ۱ هوب ه ددهح قرش لای ا كس

 . ر ریشنم هدننب تلود شب «بولوا رب رب

 طع رګ هنایوف = -یسهحاسمو دودح «یعقوم

 ۰ كغامرا مظع کاو ندهرق «بولوا دتع كد هند صنم

 هلبرلارم كنیريبک رہن (ورغور) مبات هنوزامآ و

  تكسرامبات شب كقونروا هلا ورد ور .ردشلرآ

  هلیجو وب «ندنفیدلوا برق كل هشیراررب یمبانم
 هررزج میظع رب طاع هلا وص ندفرط ره ناه هنابوف

 ۱ كرام روک ذم ه دیسالطآ طع رج .ردهدنمکح

  هداز ندهرتمواک ۱۸۰۰ یلحاوس یهدنسهرآ

 كا عقاو ها اتم لونج ادصنم قونروا «بولوا

 ۸4۵ یور ( وقوموقوم ) نالوا یسطقن یلاعث
 . هدلحم ییدلکود هنوزامآ كنورفن و رو هدیل امش ض مع

 1 هدسونح ضع ۲۰۲۰۲ یسهطقن ینونح كا مقاو

 1 .روینلو هدنتل | كناوتسا طخ هنایوغ «هلغلوا ناك

 . ۰۲۳۱۷ هدنلاعش كنبصنم ثنوزامآ یسهطقن قرش كا

 | . قور یني ( ترولود وزار ) عقاو هدر رع لوط

 1 تكنیررهن (یرایوآ وغ) هللا (قونروا) یرب یی و
 ۲ . قره" .ردبساقتام عقاو هدر لوط ۰"

 ۱ ۳ یفب دت بس هبیلاعش برف ندسونج



eg N O ر Pa e ۳ ۲ 

۴ ۴ 

 ترد فی4سنارف رد هی 2 هحرد ۲ و

 یمالطآ طرح رح ندنتهح لات قرش .ردکعد لثم
 لخد ۳ «هلا الوزن و "ابی و "الایث هلا
 .ردطاحع هلبا اب زار ۱

 هق رش ندب رع r E او لابح < یسعسط ل

 هرص ر نالوا دتع هدنرو ص ر لقبشالوط ك ۱

 لیکشت یطخ هام سقف رب هدنس هبروا في هناي وغ رافاط ۱

 هونج هلناعبن ندنراکتا ییونح كرلغاط و «بودیا

 لامش .رولیکود هنفامربا نوزامآ رارهن ناقآ یرغوط

 هدنسب نع فصن كتکاع هسیارلوص ناقا ندن راک:ا
 هدنسق رش فصاو «رولوا صنم هنغامرا (قونروا)

 رولکود هطیحم رحم هبیرغوط ندیغوط هسیا

 .ردبا لیکشت قامریا چاق رب كچوک ةبسن
 نایسقت فیهناروغ س .یسهساس نایسق

 نوزامآ «بولوا ساسا هنسهیسایس تایسقت یب هیعیبط
 هدنفرط یا كناوتسا طخو هدنلخاد یسضوح

 الی زارب و «ردمبات هیالیزارب یسونح فصا نانلو
 یرلتهوکح ارایژارغ هلا سانوزامآ ندنسهعقجم كلام
 كن رک, دفصن نالاق هد هیلاعش *هلثام . ر دوقن#مدنشب

 فص نالوا لخاد هنسهضوح ) قونروا ( هسلا

 هم وکح (اموزنو ) یباد رب كننوت قم یس

 رګ . رودیآ لکت تلابا شب ترد «بولوا میا

 یزو و نانازوا ر ا ی ۴
 عبد نایکود هروک ذم رح .هبیرضوط ندبیغوط
 هدننیب یرلئاود هسنارفو كاف «هرتلکنا هسیا یرکید

 هانم زار .رون دیا لس تل رڪ جوا ءبولوا مقنم

 ال زار ندنمب ر چوا كن هناب وغ نالوا بات هال وزنو و

 نکلا هدارو «بوشلوا ثح ۶ هدنرهدام الوزنو و

 ممقنم هدننب یرلتلود او روآ نالا روکذ م هحورب

 . زکجهدیا ثح ندنسیقاب عبر نالوا

 (Guyane Coloniale) یرارع# 1

 ایوروا .هرزوا یفیدنلوا ناس اقنا ۱ ۳

 هان رارع#* هنایوغ نالوا مقنم هدننب یسهثلث لود

 «بولوا شلرآ هلیطخ هایم مست ی-هسونج دودح

 .ردهف عزانم زونه یدودح برغو قرش قجمآ
 ندنفالتخا دودح یسهنایوف كنلف نانلو هدهتروا

 بیو زسنارف نانلو هدنتیح قرش «هدهسیا یرب

 یرارب هيف فاتح كرل هنایوغ زیلکنا مقاو هدنفرط

 نبصنم قوزامآ یدودح رازسنارف 7 یلبخ

2 3 9 ۳ PET TO 

 یو 7 11
 ردق هنسارح (یرآ وغارآ ۹ نایکود هنفرط تسوا

 یسهعقج كلاع ازار .فدلاح یراکدتسیا كمروس
 طخ ی رب (قوایوا) نالوا یراقو قوح نداروا

 هسیا رب و نالوا هف عزانم .رویدیا دو دود

 رددق یم نالوا زسهعزانم كنسهنایرغ زسنارف

 قونروا ینرارعم یدنک یخد رازماکنا .ردکو س

 «هدلاح یرلت دنا و هدنس ادا عیسوت ردق هني صنم

 طخ یتسارج یربن (وبیکسا) یموکح الئوزنو
 روشسیا كا رابتعا دودح

 ًابزاوتم هلحاس یسیضارا گنیرلرع#* هنیوق
 هاوي لحاس یار «بو دیا کت همطنم جوا

 یرلکدکو د را رهن هک« ردهووا قلا و زودنالوا دنع

 عسوت « بونازوا هنا دا زکد هک د-کن دراموق

 نانلوب هدنسامنم كن ءووآا و ییعکیا .ردهدک

 را هم و هک « رد. س هقطنم رت عفت سم هجا زجو او

 - رانک ر لاج ق | «بولوا روتسم هلتاتان و راعشا

 هک دیک ی رلف رط ضم) هک. اکوروس یغار وط كن را

 هدننونح ینه هدنتسوا كرل هر و . ردهدقعشالب رص

 «ردیسهقطنم رلغاط ندنا لیکشت یندودح كرار

 یرلکهتبا لیکشت یطخ هایم مسقترب یخد رلفاطو هک
 «بوسلوا هدایز ندهرتم ۰ یرلعا-فثرا ءهدلاح

 شمهمروک هطااب یراکتاو ترابع ندتیناغ یرل هن

 كترص رانامروا وو .ردروتسم هلرلن امروا مساو

 *یضارا لوهحم زونه كب( ءا زارب جد هدنف رط ر وا

 هم ووا .ررولوا دتع هللا ءاشام لا هدنسهعساو

 «بولوا 4 دن هزآ هرتمولک زو هليا ىللا یا گر

 كلا كرارع4* .ردنرابع ندقیللاب قارتيتام یغاریوط
 قاع” یساوه .ردیساروا هج نوکسمو روم“

 ندهحرد ۰ اردان هرارلا نازمم « بولوا یا و

 یراقو ندهحرد ۲۰ هعفد قوحو «رنا یغاشآ

 «بولوا یعسوم یقافاروق ییاو رومی ییا .راقبح

 ۱ كزوع ندنسادتنا سام یر كس رلعوم روا

 .رولوا هدطابش هلرلن واک یرکیدو ؛(رروس گدهنتاهن
 هرروس مکح هدرارامم كوصو كلبا یخد یقاناروف

 رهقیص هدنرلبصنم كرابنا و هدرارب برق هلحاوس
 هردعوقولا ربثک ی.هشهدم تلع هت یراصو قوح

 تعارز «هدهسیا مالغاص اهد اوه هدرارب عفلص اهد

 «بو دنا باح هناکسا هدراز قلآ یی اها یراشا

 هلراوهوا رلملابوروآ هله .ردنلاخ ناه»یرارب عش



 یو ع
 هدسوفن قرف زوئوا قجحمآ «ندنراکدمهدیا جازتما

 ندیلنیچ و یجنز هلع شک او ؛رودنلوب یایوروآ رب
 قوچ ك یراعثا صو ملا ییعو یتاتان .ردنرابع
  واطو «ةلز وذناص ,هبهتسارک «بولوا عونتم كو

 هجزب یک و ژاقاو سوتنآ نوالا فات راراپ «فلناش

 هدقلیجایو هلراجا قوچ ك لوم ید یرلسا
 تایرطعو رلغای ضمب ندنرلغویقو قاراب ابو هویمو

 هدیطو میانص و رينلآ یرلنعخ ابو رونلوا جارخا
 كکا .ردراو یرلحاغآ زساسح رونلوا لامعتسا

 رب هیاشم هدوس هللا هویم رب كو لمم هنر
 ناسنا هک «ردراو هدیجاغآ سنج کا ررو عیام

 .رلس هلوا تشیعم رادم یبا رضاحو زستجز نوا
 .رویلوا تاجارخا قوچ كب ندنس هفتم راعشا

 اشصآ ناد رافاژ .بولوا قو-ح ید یتاناویح
 ءناوبح ر هاشم هزوموط ناد ربات هلسنالراق

 هرف «یعاونا دلرلنال. و تارشح «یعاونا كرلن وهم

 كنيس «یعاونا كرلناغااا «یرلهغایعولباق زیکد و

 دا طلاب هدراتمنا «یمانجا كروبط اسو یرلشوق
 «یفیلاپ نالے عون ر ناکر دق ه ولیک ز ويو یعاونا
 و .روناو هرضم تارشح راسو كنيس یروبس

 هنتلآ یغانربط كناسنا نیسهطروع یسنجرب ندنارشح

 روم وب «بوقار, هدنراکیلد نورب ینج رب رکیدو
 ردق هب هدا فالتا ناتشنا رادروق ناقبح ندهْط

 . ررب یرلتا
 رللومناپ-ا هدنللاوا یدال نارق یه آ نوا

 ۱۰۸۱ «بودیک هک. ۶۱ رامعاو ط طیب هنایوغ هلتاعفد

 هشرلفرط ضمب كللحاوس یخد رلیلک ال هدنخشرات

 درام ندنفرط رایلرب هرلویناپسا بتعردو ؛راشمتان
 «بودیک ندیکی هد ۱۵۹۰ «هدهسرلشفلوا جارخاو
 EE رع* ر یرلکدتا هیت « هدنالز کی

 یخد رازسنارف هدنلئاوا نرق یجندب نوا .یدرلشعا

 ندنرللا هدعب بودیا انب یتسهبصق هایوغ هدلحاس
 هثسدس رع۷* كور هدهنااوغ لدب ههدانق ناقبچ

 ندیشکكيب شب نوا یراکدنیالقن «هدهسراشءشیلاچ
 ابهلوا لئا هن را دصقم ءهلغلوا فلت کس چوا نوا

 رلواپسا هدنفرظ نرف کیا كوص وب .یدرلشم

 رلبلرپ «رازبلکنا ءرازسنارف «رابلکنمف «رالزیکتروم
 راهعزانمو هبراحم مطقنبال هدنسهرآ رلهلوک یجنزو
 هدنسه رصیم هبلخاد تابالقنا تب هسل ارف «بولو عوقو

۳۳۳۲ 

 ۱۸ با e طیص یحاوس قوت ی |

 دقت یی دعش هللا هدهامم ر نالوا دةم هدن رات

 .ردشعا ررقت
 . تامولعم ردقو هدنقح یررع۲* هنایوغ مومع

 هلن رم نادر جوا هد رکص ندکدرو هموم

 .زکج هریک هنغرمل هدرز ید
 Guyane 1-) یس مس زیلکت هاو A 3 [ وا 3 ۰

(glaise, British Guiana 1اف آ  

 . وا یسا رع كا كن رعمم او روآ جوا نالوا نام

 .یدبا فورعم هلعسا (هراسد) هلیتقو بول
 رکا وب س .یسهحاسمو دود = «یبقوم

 ۰ یتایهدم ال زار و اللوزو هل تابه دم زبلکنا ه دنهح

 قلود هرتلکنا «بولوا قرف رب لوس هدنسهرآ
 ییدنخآ دع دودح یبصنم كنغامرا ( قوروا )

 میت اکو و (وسکسا) قموکح الورنو .هدلاح

 یررب نالوا ردق هنسارجم یراربن ( یلووور)
 هردهدنسامدا تال ین رادعم ینصن ناه تک ۶ قعب

 ردق هنطخ هایم مسقت یسهعقج كلام البزارب كلك

 ۱۳ ۳ ) روعدم "برپا تات
 ساون مق نالوا كد هن-ارجم ( ینوراییس ) یمبات

 «هروک هنسرسر رابتعا دل رازماکن | هروشسا كم

 الوزو و ۷۲۷ ۳ یس هڪطس ا ر ا وپ

 مل ۰۱ ۷ زکدلاب هج راامدم كنا ابزار هلبا

 یسهناب وغ زماکن | هدرب دقت یجنر .ردنرابع قد ام

 «ودنکحوا کا هدرب دقت ی و کویكا كل رع(*جوا

 هالثوزو ۳ «هلا یس الطآ طرح رحم "هل اش هدلاحره

 هلیس هنیوغ كنلف ید اقرش هایلزارب_ابونج
 .رددو دج

 هلیسیضارا تعط س .یرابا « ىس هبط الا

 «ندنفب دنل وا ثح هدهفن | *هدام ندنرلغاطوهنو هووا

 ۱ ها رک 3 یتراپتآ زكلاب هدارو
 نابلوا هبف عزانم كنسهنایوغ زیاکنا قامریا چاق رب

 E گر هدنا کشت روجاخ نب نردو نوزوا هد_زوسق

 .امرا (وبیکسا) کوبب كا كرلنوب .رولکود هط.ع

 ۲ اوت « هلن اعم :نورلمافترا یکه دهب ونج دودح که ردض

 7 ندرفطیمدهیترش دودحن دل وص .قر هق آ یرضوط
 قوح رو كوي ی | شب نلک ندرارب هف عزانمو

 و یزغآ هما عج یراوص دارا رهن کج وک
 I روتسم هلرانامروا قجناو شنک



 یاشینک تو :وزکود ۳ 9 درا

 یسیعکیا هردیا ماود ردق هب یراقوب هرتمواک 4

 هدنکلشینکهرتمولیک ۷ یصاخ هک« ردیفامربا (هراصد) 1

 ۱9۰ ندننغآ كنسارجم رایک كوس لخ «هدهسیا "

 (هسییرب ) یسیج+وا .راتبچ ردق هبیراقوب هرتمولیک
 گوس «بولوا هدنتعسو هرتموایک ه یزغآ هک« رد رېن
 ردو هب یراقوب هرتموایک ۰ ۰ یرلکح وکو Vo رک

 (نیتنروق) نادنآ ینسهبقرش دودح ییجندرد «راقیچ
 ۱ ۵ ینغآ بولوا یکی هدک اکوح هک« ردنغامربا

 هرتمولرک ه ..رایک كوو «ردهدنتعسو هرتمولیک

 یرلیغاشآ ك هروک ذم رابنا .راقیج ردق هبیراقو "
 یراهناف ,قرهنلوا راعا هلرلمتخرو رللودح ددعتم

 قرط لزوک ك پ رارهن و .ردشفلوا ریتکتو ےبعت
 كنکدع «بودبا لیکشت هيل طئاسوو ترا

 هنئورت هیمیمط عیانم هلیس همانا هوق كنغارب وط

 .ردسشاک هشمآت یاایقتسا كرب و « هل وا مغام

 «روبش و یناط(اعارور) هدنسامنم كنىدودحالئوزنو

 نا ندنراکتا «بولوا هدنعافترا هرتم ۲۲۰۰ هک
 رو قونروا ندفرطرب «وبیکسا ندفرط رب راوص
 .ردیک هنيرلقامرا نوزامآ هدندفرط

 وصح ىج ر كاس ىتراجتو عیاذدص «یهارز

 دارک «بولو چرب «قوماپ «هوهق «یعماق رکش ینال
 نوهجارخا هاسو مور «رکشو یراضعسا كران و
 درلج اف | يلتف نانلوا لقنو مطق a ك رکو

 رزیکنا هدنررانک ك راناو هدلحاوس نوهسل دلشیا

 رب هدنساروا ۰ هلبا سیسأات راهقراف قوچ رب
 یرلتوانوزوا .ردرلشءوق هننروص هرتلکنا ىح

 تآ و ریغیص راد یلیخ هدنرهو وا عساو یراح

 شم راسو سوم «رصم ,هناتب ییناط .ریلیریدشیتب
 .رونلوا عرز هروک ه هل تاجایتحا ید تابوبح
 قنارف نوبلم ٥٤ یالاخداو ٩۳ یتاحارخا یونس

 هرتلکذا هدحرد یر یا بولوا هدنرا هدار

 هرولوا هلبا هعقک كلام هدحرد یعکیاو

 مزار اه .یرلبه ذمو ناساو تسذح «یسلاها

 هدنخرات ۱۸۱۲ قمی هدنکی دتبا طبض یره وب
 ندنفرط یرحامم اوروآ كہ چاف رب هیلجم *لاما

 .ارسا یجتز ۱۰۰۰۰۰ نالبریدشیلاچ یک ناویح
 هدنخرات ۱۸۳۸ رازکنا .یدیا ترام ندنس

2 tos et i 
 یوغ

 یسئاها هدلاح ییدعش .ردرلشٌعا وفا یتراسا
 لایوروآ یر هدنواقجآ «بولوا یشک ۲۸ ۷
 «لرب یروصف و لزک:رو وچ هدارلنو و
 .ردهراسو یلدنه «یلئح «زلم «یجز

 ۳-2 2 2 39 4 . ینایسقن < یسهرادا لوصا

 یی قاتنوق چوا هلب رلمسا هی رو هرامد ء ویکسا

 نور یزکسم بولوا منم هغاعتس
 ندنو .ردعماح ییاها ردق ۰ هک« ردن رهش
 كنغاخس هسیرب هکر دراو یسهبصق رب زکلاب هقشب
 «بولوا یسهبصق ( مادرتسما وين ) نالوا یزکص
 ندشرط هرتلکنا .ردراو یسیلاها كم زاکس یدب

 یدردو بتم ندیلاعا یفب لاو رب شفلوا بمن
 سلاح رب بکس نداضعا زوقط بوصتم ندنفرط لاو

 تکاع ؟هرادا هلبسهراشتسا كبهرادا

 .ردراو هدیوسیموق هحدوو هیلامر بم ندیلاها
 یرلتهح شب ,بولوا هملاق ند راکت یاماظن رکا

 نوبلم نوا یقراصءو تادراو .ردشفلوا ليدعت
 ندنالاخدا یتادراو لشاب «بولوا هدنراهدار قاارف

 «بولوا قوح یرلبتکم .ردنرابع ندکرک نانلآ
 « یس هناخ نیکسم « یسهناخربقف « یسهناخ مش نیل اراد

 و 4ز ارعسح ۳ هدیرحاو یسهناخ هتسخ یسهاخراع

 هش «بوديا ت

 یک ندرلبجنز یبهفظوم رک اسع .ردراو یبیم
 هد یس هم رک اش «بولوا ترابع ندرفن زوبجوا
 . ردراو

 Guyane Hollan / یس |هنایوغ 1 5 -- شاراف ۰ ۰

 هدهتروا كنبرلرع(* هنایوف (۸159) ۰
 یخد هلسسا Suri( 2 ) مانیروس بولوا ینانلو

 ۱ ۰ ردف و رعم
 تنتاود تكرل .یبهحاسمو دو دح « یبقوم

 ندنسارح ( نیتنروق ) ا رع یرع۸ کە دەنا وغ

 ندرحم لحاس "ال اعش و هنسارحم ( ینورام ) فرش

 "فرش بولوا دن كده طخ هایم را

 طرح رح "هل اش « هل را هنابوغ زاكا ۳ «زسنارف

 هلیس همش كلام الیزار یغد ابوح «هلبا یمالطآ
 نیعم "هد كم یدودح ندنتهج اش زار .رددو دم

 لامش ضع Of هلبا -

A2د هدنرهرآ ینرغ لواع  

 ندقرشو ٠۰۰ اببرقت یو هونج ندلاعش «بولوا

 یس هیس ةحاسم ,رد ہرتموایک ۲ ۵ یک | یطسو هب رغ
۳۸ 

 .ردبضرف «بولوا
 هلبا 9 و



 یو غ

 یسلامص ۰ ۰ «بولوا هرتمولیکم بص ۳۹۵۰

 .ردراو

 .یرابناو لابح < یسعیط لاح

 «بولوا هاشم هنسهنایوغ زماکنا هعضارا لاوحا یس

 اهد هدارو هووا نالوا دتع هعرو لحاس یک

 كنراوص رابنا هدنلاح ىدم زکد «هلغلوا قل
 قافاطبو هدنتلآ وص یرارب رثکا ندنسمس هیرک

 هلرل ولم «بولواولم هلراجاف آ شل و ؛رونل وب هدنلاح
 ؛رالب وط هغابروقو کنی هدراروماج یرلشوت وص
 قلاو .روشجواراکنړس یرویس یک طولب هداوهو

 .كنسهایوغ زبلکنا هسیا راهن یهدنسهفرآ كتهووا

 هدنفرط یا كتکام .ردلزوکو هیت رم ندرلیک
 ندنرلقامرا (ینورام)و (نیتنروف) ندیادب دم ین دو دح
 «بونل و قامربا جاقرب ید هدنرل هتروا لر هقشپ

 نرو ید ینمسا هنکلع و یوس كا كنسهلچ

 ندیونح یسهلج كنبرارهت .ردیفامرا ( مانروس )
 هبهووا یسادعام ندرلنکهددو دح قجنآ «بونا هامش

 كرابناوب .راراود یرغوط هب رغ «هرکص ندکدشود
 یرلفرطیناش ] ,بولواقوچ یراوصو شینکی سەلج
 منام كراهلالشو ؛ردهدنتعسو هرتمولیک چوا کا

 هب یرافوب یخ رنک هدتماسح فلتخ هدراز یرلقدلوا

 نالوارهام تو ی قبس قیشیل | هدبالص یک وب .راقىج ردق

 «بوجآ یخد رالودج هدنسهرآ كرلارج وب رایلکنلت
 ثنهووا قق لآ هدهسرلشعا رثکت ییهرم قرط

 مان بروس .ردراشمامهلوا قفوم هغمتوروق ین رلقلقاطب
 كن ( وسراماراب ) یزکص نانلو هدنرزوا یسارج

 لزوکو نايل یناک هننامیتسا نئافس هجرازوب هدنکوا
 «هلغلواقوچ كب یرارومناب كتك .ردراو رامتخر

 .زالازآ تقو رب چه یبوص كنیرارهم

 رومم كنس هناب وف كنلف - .یعارزو تالوصحم

 ندنرارانک ك رالودج یکه دادی رلن ویو كرابنا یرارب
 «یشماق رکش یتالوصح هملشاب .بولوا ترابع
 زکس یونس ندرب و امدقم .ردقومایو هومن یئافاق

 هدمب «نکیآ هدقمقیچ رکش برق هبوایک نویلم نوا
 دار هلوک یجنز و هلخاد تابراحم نالو عوقو

 راالتخا نروس رصع رب نوجا دادرتسا ین رلت رح

 هدنروص كنبراملا ضعب هدرانامز وص وب تاو
 کا ء هلففلوا فشک یراهزر نونلآ لزوک

۳۳ 

 - ایوف زلف

aS 
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 عمط هنجارخا نونلآ «بودیا كرت یتعارز تنبل
  هلهو ؛شلوا بجوم یتسیندت یلک كتعارز یرلغا
 الشاب هکمشیتب هدنتیسن هباع تاجابتحا یلوصح هوهت
 1 یجز .ردشملاق هدنرادتم تاس زج یخد قوءاپ « بول

  ینادقف كراهامرس لوس نوع+ادخسا هلم ینیچو
 ۱ هلساوهغ | و قام” كلم كن رار اهم اورواو

 1 ندهنام قرط طالتخاو ترا r .ردهدقلوا

 هنوئامو یک هدرللودنجو هدرارهن .بولوا ترابع
 .روشوا هدراوم هللادنصو

 زج كم هروک هنسیضارا توس و بس . یا اها

 ابوروآ «بولوا یجنز یسیلکم سف كن_سا اها نالوا

 ۲ یسا .ردهدنراهدار یک كس ی آ یرارحایم

 رایکاز رلدحم هردنغاشآ ندرادقم و یخد رلیلرب

 ٠ ملس لقفو ناق رااح «بولوا لوقنم ندنرلذ رط

 4 ۰ «بودنا دادزتسا ینراترع هد ۱۸۳۰ ۰ رد رابحاص

 . یرلبحاص كراهناخ یرلتروتواو كرار یراکدلشیا
 . هلئرحا یخد ییسضارا درالاپوروآ .ردرلشلوا

 . .نمو یرلهناخ باشخا لزوک هدنتل آ رلجاف آ .رارلشیا
 هدیراثاط رب .ردراو یرلبوک طاح هلتامور

 هدنسهرادا تحت كنبراسر یدنکو هدلاح رب لقتسم

 هلیعطق هتسارک هعلشاب «بولاشاب هدنرارانکد رلنامروا
 هليسانعم «یرابحتز نامروا» هرلن و رک

 كنف ها رابلاپوروآ .رولیرو یان (رکن شوب )
 یجنزو كيلف «زیکروب «زیاکنا راجزو لات

 .رلردهاکتم هلناسل رب طلغ بک ندنرلناسل
 1 قلود زلف رڪ( و .یسهرادا لوصا

 کاحرو یجوتکمرو لاو ر ناذلوا نیس ندنف رط

 ` نداضعا ٩ نانلوا باخت ا هلئدم هنس "۰ ندیلاها هلبا
 سلجم رب بک م .  سلج هروالوا هرادا هلمتفرعم هرادا

 «لاو هدنروهظ فالتخا ر لاو هللا هرادا

 ايمو كمرو باوح هننراظن نارمعتسم یهدیاهال

 ا از هنیرزوا قب
 و ی
 .ردیسهلکسا ( وییراماراپ ) نالوا عماج

Guyane 1 TR 2 ` 
* (eيهن)هلا كسرارع هنایوف  . 

 ,ردیسیفرش
 ۱ ردف ه ره جسم . ی هحا مو دو د> «یعقوم

 جد
 ` یلاها ۲۰۰۰ یزکم «بولوا



 ی

 یو غ

 «بولوا ردق هنسا رحم یرا وغارآ را یتایعدم تل هسنارخ

 .روتسبا كا دم یمبات یدنکی خد یناثمر كتکلم
 قاف نالوا شین اط "اقفتمو “اسر «هدهس

 ربن و «بولوا كدهنسارم یربن (قوووا)
 . رویرآ یندودح ایلبزار ندنتهج ییونج قرش
 "ابرفو ندا یزارب هلیطخ هایم میسقت ید ابونج
 .ردشلرآ ندنسهنایوغ كنلث هلیسارحم (ینورام)

 .ردطاح هلا یسالطا طبمرحم یخدقرط قرش لامش

 یسیلاهاو هرتموک مب ۷۸ ٩۰۰ یسهیعطس ةحاسم
 ۰ ردیشک ۹ ٩

 یخد كر٣ و س . یراپنا ءیسیعیبط لاح
 زوده «بولوا هاشم هنکتنسیکیا رکید یبصارا

 «قان امرواو قافاطیسیونج مسق نالوا هدنلاح لوهم

 . روا شعب و روتسم هلرلتوا نوزوا یسطسو مق

 یلاع یواح یرانام

 رلقدنخ و هنعوروف یرلتلفاطب و یموکح زسنارف
 اوروآ «ندنکبدعا تمه یخد هذجآ رودج و

 نالوب ترهش هلغلوا ناتسرامرب مساو نوچ رار جاهم
 یتنوفع كرلةلقاطب هر و لصا كن هایوغ

 . روسوق هلاح رب ناکسا لباقا «بودیا میم ییاوه
 كي ید یحاوس كنم هنایوغ زسنارف «یقرهلوا هلضف

 کی دکود لصتم كنيظع رېن نوزامآ «بولوا يص

 كلهرتم شب «هلغلوا شمریدلوط یرح رعق رلموق
 اضتقا قلجا هرتموایکش ب نوا نوا نوجما قاو قمع
 - هطآ قلموقو قلابق مقاط رب هدنکوا كلحاوس .رديا
 روک ذم ندا دی دم یندو دح . روشو یخد رلقح

 هرنو و یغامریا چاق ر هدنسهرآ كامرا ىکا
 یرایلشاب كرلقامربا ون «بولوا یرایاچ روایکود
 نام و یرامازس «آ وفاراپآ ْ قرهالشا ندقرش

 ۱۰۰ ابو ۸۰ یغاشا زکااب درافامرا و .ردیرارپخ

 بوثجح زود اف ریس یرارب كال هرتم ولبک

 یرالم كسکوب كا كنطخ هایم سقت ی هدنتهج
 .ردهدنع افترا هرتم ۰

 زوع يساوه قاع” كا س .یناوهو ملقا

  نازبم «بولوا هدلوا نرشتو لولبا هلا سوتسفاو
 ید یعسوم نر لا زك یهنعود ۲۵ الا
 قوح هد" وم و «بولوا هدنرامو طایش هژرلن وناک

 ندهحرد ۲۲ هرار ۹ نازم اذه عمو «راغاب روا

 زا یغاشآ

 .ردتاتاطب ید هج لحاس <

 | ی ك ۳۳۵

 زسنارف س .یتورٹ مبانمو تالو صحم «یعارز
 رادقم ر نانلو هدنسیداو ( غآورونآ ) كنس هنابوغ

 ءقرءهرآ ندتفارز ییهلعو یلاها یندعم نوتلآ
 هنغآ یغآ فلاوه «هلغلوا شمروشود هنسا رگ نا

 رقف و و «قرهلوا مقنم هنذاز] كنلاها و

 - روا شمهمروک هطااب وا بجو« ییسدنو

 هغلناشواطو قلزوفنامو هناحای ولو هتسا رک هدنرلنام

 قح هشبلاج هن «هدسیا راو راعثا قوج كي راراب
 زکلا .رویللوا هدافتسا زآ كي ندننادقف گرالوق
 ینورام رل.ثز نایاشاب هدرلنامروا هدلاحر لقتسم من

 یسهناوغ E رلا و «بور دشا هتسارک هل رهن

 ءبولوا یئزج كم یهارز .راروروتوک هدر هلکسا
 تاراب افاق «هوهآ «یشماق رکش : ینال و صع هاش اب

 نوزوا .ردنرابع ندجترو قوماپ قزج و هعونتم

 E یثحو من هدنرل هووا عساو روتسم هلرلاوا

 راسو یرد رادقم یخ .بونلو تاناوبح هلاص
 ندنرلن دعم نوتل آ :رونلوا جارخا هناویحتالوصحم

 قدم مدنی ینارف نول ن ترد را بش شما
 .راقىج

 زاءو یجنز یمظعا ےس كنشیااھا س .یسلاھا

 هسوفن ۲۵۰۰ یخد یبهیق رلیلرب یکسا «بولوا
 ۱۱۰۰ قجتآ یرادقم كرارحاهم یلاپوروا .ردسرق
 هرزوا كا ثال هلمع یروصق .رولوا لاب هب یخ

 .ردهراسو یلنیچ «لدنه شفآوا لاخداو قوس
 ین یاما Nees یزکر تك ی.هرادا لوصا

 ,رریشنم هب هبحأت ۱ ء «بولوا یسهلکسا (هناق) عماح

 ساجم رب او ر نایردنوک ندسراب

 ساج رب بک ندئومیم
 رع۲*و .ردراو هدیقانءتسا ةکحم رب .ردنا تكلم

 ینةح كمردنوک ثوعیم رب هننالوعبم سلجم هسڏارف

 ۱۳ و هرادا

 هرادا هل وامم بم

 روالوا هرادا ند فرط راهبهارو نهار .ردزناح

 4 5 هلردتکم یلخاد کا صوصخ هاناو روک ذ

 یس هناخ هت سخ جوا ؛یسادتا بتکم یاو یبیانص

 .ردراو یر هنانحیکسم رو

 نڪ ترد نام ها تا كند كا تردا ندا رش نآ ۰
 «یدبا لوغشم هاقلشاق «بولوا یلدزب یسیجترب

 :ردکنوا یعابر وش



 ی 2

 تسا نطو شدزب رپ هک یسک هراعب

 تسانف شیدنب شقن هک نآ رت هراچب
 تسا نفس لهاز هکیسک رتب ودره نیز
 تسا نموچ دراد هسره هکی سک راجات

 هاش (یمک دع ندلا ثابغ ) یسیشکیا -
 وش .یدیا یردار كس ریما یرادرتفد كرس امها

 :ردکز وا تا

 تسی اف وییز نارجه بش مش وج
 ارهلات هک

 ريما ( ندلا ثایغ انالوم ) ییعچوا تب

 :ردکن وا تب وش .:یدیآ یردار كنهوقرا ناهرب

 تفرک ربلد و زا یشت راب مرس رد

 تفرک رس زا ما هنیرید "رک قشع زاب

 «بولوا یلدهشم (= انالوم ) یسیجندرو س
 :ردک: وا یار وش ید لوغشم هلقلمح ای و

 تسین یاسر توق ملب

 همه دنتسکش دنتسب هک دهع ره

 دنتکت | یانشا شیوخ | قشاع اب

 همه دنتسرپ هناکیو هناکی

AEیاهافمززاهج (.-بناطاسا ۱ 2  

 ۔ادمکح و 3 0 نردلا ثایغ
 هدننامز دم ندلا بطق اطلس یردن .بولوا یر

 رارف ندنکوا دلزکنج یردب .یدا یسیلاو نامرک

 هنامرک هجرت بحاص «هرکص ندک تا تافو «بودنا

 بوسمهدیا لوخد «هد« را شقس؛ا كا تدوع

 لالج یردارب .يديشلبوق هسرخت ین ر لته سزاف
 ادا ندلا ثايف «هدکد تا تدوع نددنه ندلا

 لا نایغط هد «هدهسا شا تعاطا ضرع

 لابقتسا ندنفرط بجاح قار «دارهدن ہک هنامرک

 «بودا تافو امومس هداروا تاهنو ؛شفلوا

 ۰. ید | شم هنبل كنم دا لالح یردار کلم

 ا e اندا تابغ

 «بولوا یسجدرد فو ذم كولم ىسجتر
 ىسؤم كءهروک ذم تلوذو ىلغوا كشالا نکر

 «هدنخرات ۷۰۹ .ردنوروت دادم نىدلا سمش نالوا
 ناخ والا «هننرزوا یتافو در دل رعف كالم یردارب

۷۱ 
 «بوراو هزاع> «نوحمآ فر رش ج یافا هدنخرات

 .یدشلوا یربا ناسارخ و روغ هلسنامرف

 كروس وا ناطاس «قرهمارعوا هب هسناطلس هدنندوع

 .یدشمروک تبار ندنفرط نابوج ریما و ناخ

۳۳۱۹ 

 لاح وا ناطل_س نابوج ریما هدول

 «هدلاح بسا الا هب هچرت بحاص «هدنکن دتا

 1 لتف رار هلناخ وله ییغوا نسیادتک «بودا ا

 «یدشمردن وکهدیعس وا ناطاس ىنرلشەن «كر هديا

 هدنخ را ۷۲۹ «بوروس تموکح هنس کیا زوتوا

 را ۲

 ندلازهمو ظفاحو ندلا سی رللغوا .ردشعا تافو

 :ردرلشمروس تعوکح هلا هرص نیس ا وبا

ETكولم ( ىلع ريب ندلا ثایف )  
 ۱ نسما وا ندلا زەم بولوا یربخاو یجمزکس كتر ک

 ٠ هدنخرا ۱
 ۱ ناد روھ مو هنس ۱۲ «بولوا فلخ هنردن

 .رداغوا كالا ثابغ ن د

 كرر .هزکس
 ا

 تاب «هدهسیا شا تمواقم تقو یخ ر «بو دیا

 ربارب هلیناقلعت و ابرقا « بوک هنیلا ریکناهج و
 مادصا هداروا و ؛شلردنوکه رهنلا ءاروام ًاریسا

 .ردشلوا ضرقنم یلود ترک اکنون «قرهنلوا
 ( نیدلا لالج نب )| نیدلا ثایف ا وا روس ۰

 ۱۲ ۲ ءبولوا ائ ا( ریھاشم ناتسدنه

 یناتک ت فل رب یسراف هلسناونع « هغللا ثایغ » هدنخرات

 « همانردنکسحرش » « « زونکآا حاتفم » .ردشمزاپ
 یسهموظنم وا هلبرلن اونم « را و غاب حل » و

 دنه . ردراو یرامشا راس و دیاصق قوح رو

 .ودشماشاب هدنسهبصق دابا ینطصم

 نالا ردص ريم ن = ربم ۰ »| +

 ۳ ارعش هاشم ۳ ندا ثابغ

 هب «ةلتخم مولع و هفسلف «بولوا ندنناداس زارشو ندنس

 وش .ردراو یراعشا یلیخو یراثآ ضعب یقلعتم
 :ردکن وا «ءطق

 درادن تذل دلی دوخ هک فرک

 یادواج دهد یصالخ ارسک هن

 ناناتبلق زا تسین ناتبلق رکا
 یاتبلق زا تسن اتبلق رکو

 | نابل ندلا ثاغ

 . یرعه نرق یعچوا نوا

 . . ندنررادمکح یلھد
 ٠ لصا نم « بولوا

 3 یداماد هدر «نکیا ندنلاحر كدقلا ناطلس

 3 نالا رصان یغوا هلرناقو كہلاراشم .یدیشلوا

 1 ۳ ؛شلوا یربیزو كنون هدنسولح دوم
 . «كرهدیا طبض یخ ,هنیرزوا ینافو كلوب هدنخمرات

 ۱ هد 39 e ندکدروس تموکح هلس ۰



A دابقیک ندلازعم یورو «بودیا تافو هدنرلشاب ٤ 

 .یدشل وا ینلخ ناخ ارغب ی

 «ربمدیا >
 E دادم ن ندلاثابغ

 [. نرو تمجاص
 مدد وند کا ات كنه ی

 ج E ۳ ین نردلا ثایغ
 دو ناطاس ,بولوا ندنکولم قلود نانمبم نروس
 كنیردب «هدنحرات ۷۹۹ .ردیلغوا لوس كلوا هاش

 یا «بوک هتخن نکا هدنشاب ید «هنیرزوا ینافو

 شتا ذاخا رزو ندنرهلوک كرت < هرکص یآ

 -اقیچ یرازوکو «طاقسا ندنفرط (نیلال) یفیدلوا
 دامعقا ندلا سهم یو « سبح هب هلو ر قرەلر

 .یدشفلوا

 ها سه | یبروب ن ثابغ
 ؛شلوافلخ هب یبروب ردن کس یرد هدنخرات ۷۰

 تافو < هک E توا هنس یدو

 .یدشمک هز نیطالسلا ناطلس یلغوا «بودیا

a ۱ قلع ندلا ثاغ
 

 یا نادنس هلال ناهاخ قاغث نروس

 : ردم

 یرادمکح یجند كل هر وک ذم *هلالس یسجنرب

 كباب ندلا ثایغ ناطلس قاغت یردب « بولوا

 ورسخ هدنخش ران ۷۲۱ هجرت بحاص «نکیا یسهلوک

 قجم جوا و ؛شعا طبس ق قموکع «هلا لتف یهاش

 "الوتقم هد .O ۳ ٥ ا هنس
 داوا یناخ قلف هاها دک یلغوا «بودنا تافو

 یرصاعم ك ەجرت یحاص یولهد ورخ مش یعاش

 « همان قلنت » و ؛شلوا لان هنرلناسحا «بولوا

 .ردشمزاب نخ رات موظنم هلساونع

 نالوا یسعشب تك هروک نم كولم یسعیا بس

 ۷۹۰ .ردینوروت كهاش زورفو ییفوا كباخ خت

 ,بوکی هنتخت یلهد «هنرزوا ینافو كندح هدنخرات

 ,ندنکیدشا لاها قلود روما «قرهلاط هتهافس

 ی.هداز و ءطاقسا نسیدنک هرکص یآ قلآ

 .یدرلشما داعفا یناخرفظ ن هاش قاغت رکب وا

 دا راد

 ی غ ۳۳۱۷

 ۱ ریکناهج ندلا ثاغ

 [.هلیر ويب تعج

 اک یرود ین ی نيد ۳
 .ردسهداز ردارب ها سف قآ روشم «بولوا

 ندنشالع زيه اثم ی رصع یک لایخو هداز هحاوخ

 « رکن ۳۳ 2

 - | ص a س هدام

 شم هدهنرداو ه سورو تداهسرد «بودنا لیصح

 هدهبسامآ .هرکص ندکدتا كاسردم هدسرادم
 هدنحرات ٩۲۷ نکا لوغشم هلا اتفاو سیردن
 راو یناستنا ید هوفوص قرط هردشعا تافو

 ۰ ردشزا هلاسر چاق ر ر هدهلوادتم مولع . یدیا

 .ودفورعم یخد هلک د (یلچ اشاب)

 تارک كلاس دنه 1 غ نیدلا ثاغ
 E هدنس هطخ

 ۸۷۲ «بولوا ندنکو لم یسهلالس یلخ نروس

 ؛شلوا فاخ هیلخ دوم ناطاس یردب هدنخرات

 هدنسهرآ ینامزانم كنلغوا کیا هدنخرات ٩۰5 و
 .یدشفلوا ےس هروک هنظ «بودیا تافو

 سرت | کد وغ نیما ثایغ ندنس هلالس ناروغ 3 ۸ ۶
 ؟ردنعسا كر

 یسعچوا كن هر وک ذم كولم (د ) یسجر

 تلود سوم و یلغوا كماس ندلا ءام ,بولوا

 یردار هدنگرات o۲ رکا كنيسح ن دلا ءالع

 «سولح هنتخ تاره «بولوا فاخ هد ندلا فیس

 هنكليلاو هنزغ یرفظلا وبا نيدلا باش یردارب و
 یاسارخ هنما یردار تاذ و . یدشعا بصن

 نبدلا ثاغ .یدشا طبض ینرلفرط شم كدنهو

 تاذو هد ٩ هر لات دواوس ا هنس ۷

 .ردشملوا ناخ ندلا باش هبلاراشم یردار «بودیا

 - لس و یلغوا هانیجنر (دوم) یسیهنکیا -
 مع هدنخ رات ٩۰۲ «بولوا یرادمکح كوبص تا
 یسیدنکو ؛شلوا فاخ هرفظلا وا ندلا باهش

 افتکا هلتاره « هلغلوا مدآ رب ردتقم ريغ و زحاع

 راس و ؛شمرو هزکدلا نبدلا جات ینه «بودیا

 «هلک.ا لالقتسا نالعا هدن رط رر ید یساصا

 يقود ناروغ هاکز و ‹«قرهناوا لتف هدنخرا ۷

 . ردشلوا ض رقنم



 ای غ

 E ۱ ورسشیک ندلا ثابغ

 اد  جوا ندەبقولس كولم نرو س تف وکی ه دل

 : رد,وسا

 یرادمکح یعتلآ كنءهروکذ م *هلالس یسیجترب
 یدهع لو و لیغوا كنالسرآ جلف نیدلا نم « بولوا
 «هنرزوا یافو ثكنیردب «هدنګرات ۰۷۸ .هلذاوا

 هرکص هنس ج ر « هدهسیا شب سولح هت

 گر هديا م اف هاش نایلس ندلا ن کر یردار كوس

 هب هینیطنط_-ق «بویمهدیا تمواقم هجرت تحاص

 كن ردار «هدنخرات ۰۰ ۳هرکص هنس ۲۳و ؛شچاق

 «بودیادادرتسا یئوروم كل ١ «هنبرزوا یلافو عوقو

 «هرکص ندکدروس

 برح یثراف هیلص لها هدهبث ذال هد نران ۰۹

 . ردشآوا دیهش نکردیا

 مکح هرس ي ید 4۰۶ د و

 یسک ر نوا كنس هقحالس مور یسج کیا کت

 ه ردسوروت را تا تابیف یجر «بولوا

 «بولوافاخ هدایةکن دلا ءالع یردب هدنځ رات ۳ ۲

 یسیدنک « هلفلوا شا جورخ رالوغم هدهرص وا

 بولغم ندنفرط لوذم كس قرف هلرکسع كس شقب

 +۱ «بودا قارادمکح اما هنس زکسو ؛شاوا
 .ردشعا تافو هدنخ رات

 . وا نوا كنهروک ذم كولم يسع وا س

 ٦٦٤ .ردشورو كنعکیا « بولوا یسعج

 «هنن دزوا یلتق قلی ایلس ندلا نکر یردن «هدنگرات

 602005 هتموکعت دنتسم ا ناخ او
 هد ۱۸ تارکص | یدک نا یلرا رنک "ای

 .ردشغل وا لتق هلدنامرف ناخ ونک

 )| دم نیلا ثاغ

 ۳ هلروس تعحاص هنر

 دو نب دلا ثاغ

 « یروع ندلا ثابف »

  هدام « قوس دم 2 و

 « یروغن دل ثابف »]

 [ ۰ تمجاص هنسهدام

 داوطات اوت هست 1 |«

 نرو مک د ] دوم ندا تای
 « بولوا یرادمکح یجندرد نوا كاءور ةقجالس
 رسضك نیدلا ثایغ و یلفوا كسواكيك نیدلا نع
 هغلرا شا هع رق یردب . ردسوروت كندا

 بوس هجرت بحاص «هدنکی دتسا تافو هداروا

 نا 1۸
 1 ۳ ؛شعا ام الا هناح اقا «بوک هناعبرذآ هلیشر و

 ل را

 مع هلینامرف كباخ نوغرآ هد ۲ هرکص تدم

 3 رک مور هنر كالا ورضک نیدلا ثایغ یهداز

i aووس - 

 .ردشعا تافو هد 1٩۷ «هرکص ندکد

 ندنارا یارمش هاشم =|«

 ۷ زاربش ۵ 8 6۳ ولوا ۱ یناولح ثاغ

 هداروا تقو ر «گ رهدنک هنایفصا «هدلاح یییدلوا

 شلوا یراطامت هنیرازوک هدنرص رخاوا و ؛شاشاب
 وین وا تب وش . ىدا

 امسا هنس ٧٤ «یقرهنلوا بصل هم

 ۱ اوب شوخ
 درا رب هناتمآ مادک ز نم درک هک

 ارگ ,بولوا ندنسار هش سا د

 هلتحاس ینرص رثکا . ردیلدا
 دو نکناوا تب وش ودمر

 کات نارجه بش قیقرز مراسم رش
 مک هداپ نمو دزود ار نایرک وا

 5 ردیصاخم تالیاذ بار

 وا ناساف نایفصا (رفمح ازربم) ر

 2 زدکنوا تب وش «بول

 نشلکب دوب یلک یوب ات هکسوسفا

 ام سفق نشلکب تحي واین دایص

 .ن ناخ فیطللا دبع هجا وخ ) ییعنکا س
 كنيدالا هلا تبا لضفا جش ( ناخ حفلا وبا هجاوخ
 رتو یار وش «بولوا یدرک اش

 ارت تس یانشاو یدای اج ره
 ارت تس ییافهر رضخ هکبیرد

 ندرك ناسحا قلخب دون عياض
 ارت تس یاضع هتفرک تسد ره

 یخد ناخ تربغ رب نالوا یحاص گرا هل راونه

 .ردراو لاقحا قاوا نیم كنو .ردراو
 وا ندنسارمش ریمثک (لفام د۶)

 دا دم ماش ی راک یهد «بول ۱ یربغ

 نوا تب وش هردشماشاب هدننامز

 قشع دیش دزی لاصو "هدژم یپ
 دنک ادن تجر ٌهتشرف رکراب دص

 ءاسورو ندهباص ( ىنةثلا ةلس ن ) ۱ نالغ
 د كزئ اط «بولوا ندفیقت یب

 ٩ یا ناف تار نرخ اتم 4 3

 1 » همانریکن اهج 8 ندنسایدا و

Nیر یا  O EOلا اش نیس نوای سیم مک تا نکس بسا  

 تا
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 هلو یسهجوز نوا هدتیاهاجو ؛ شلکنالسا هرک
 قبلطت ین جست[ « بودیا باتا ییدرد ندنرلجما

 شب با هلاراشم رادمکحو ییدتا ةقالم#با یرک |
 هدنقوراف باذح تفالخ رخاوا ۰ ردیوص یرارحام

 کیا رکید ندا هلم سا و  .ردشمتا تافو
 هلع هللا یلص ) هلا لو سر یر «بولوا یخد تاذ

 .یدبا ندنرلبلدازآ كنمدنفا (
“aهقع نن س همرلاوذ ث را وا  

 E ند رع وب ۱ نالبغ

 هبلط نم لئاقم تن هيم ) .یدا یرصاعم كفدزرف "

 یسهوبحم ون یرامشا کا .هلنلوا قشاع هب (یرقنلا
 : ردندنرامشا "هلج تی کیا وش ۰ ودهدنقح |

1 
1 

۱ 
۲ 
1 

 بئاچ وع نم حاودالا تبه اذا

 اهبوبه یبلق جاه ی .لها هپ
 امار .هعمآ اکا فرا و ی

 اهبیبح لح نیا ین لک یوه

۹ ٩ 

E ST NY ی ی و 

TOT و erg oe 

 ر 1 رومأم قد و ترضح باح هکعا

 كنهلا فرح )

EVES SA با 
  CTT ACو ۹ ۱ ۰ 7

 ڭزح هل دلا ها با 1 ۱ ۰

 ۳ ی 0 روڪ

 ترضح لسا .یدیشغوط هد ٥ و

 عابر وش .ردیورص یغنیدلوا یهتنم هب یلارقلا س
 :ردندنراعشا 4

 تشذکو تقر شوپ خرس تب قرب وچ رعس

 تشدكو تقر شوهو لقع وا ةشرك كيب

 ناوت ی هناوریز قشع قیرط
 تشذکو تقر شوجو زیزع ناج تخوس هک

 7 انس ناتو ۰

 HEEE ر 1
 ؛ شم وط هدلباک «هدلاح ینیدلوا ندک ارتا لصا نع

 هدنتیعم بودنا باستا ههاش ربک | هلتع نع هناتسدنهو

 :ردکن وا تس وش .ردشلوا لوت2م هدهراحم ر

 شفت رباز دداب م رش
 نم لتاق ناشئ تسنیا

 تخومآ

 ( یوص



 (.2ا فلالا لصف - ءاقلا باب )

 (هنارجام) تكایلاتا_(۳3ظ:1۵20)
 هرتمولک تيار جامو هدننلاا ۱ ونایرباف

 وا هبصق ر هدنرزو| یررم وتاج قرهلوا هدنبیع
 هردراو یسلاها ۱۹۰. «بول

F۴5رادرس امور . 

 اقتساو ا ۳ ۱ وا
 aie YAY ند ( م ) یسیع دالہم هردروهشم هلم

 یماوقا ضمب ر اس هلراتینماس «بولوا سولسنوف لوا
 یرادمکح قلدوا را هرکص هتسیداو ؛ شعا بولغم

 «بولوا وام هب هم اصم دف هلا سور« روپشم

 تنو سوریپو ؛شمه) لوبق یتسایاده كوب
 ندرلبلامور هک« شتا داقعا ردقوا هنقالخا لئاضف
 یدلرو راهبدف کیدتسیا ییارسا یشیدلوا شعوط
 ا هنس دنک ءهلبط رش قفلوا هداما «هدربدقت
 فیلکت كوري “ةقىقح .یدا شا عاس تاثىم

 بحاص «هک غا زاتکتسا رابلامور ىزا ییدتآ

 هداما هسورب یارسا «بوروط هدیز وس هجرت

 سولسنوق ًاماث هدنخرات ۲۷۸ دالبلالبق .یدشغا
 ؛شلوا روُمأم هب هل اکم هللا سوری هش «بولوا

 هدف الب ینارسا لامور نوچ رطاخ كنون سوریو
 هنس ۲۷۵۰ ندددالبم .یدشمتا هداما هنسیدنک

 ردق یجهلبردلق یسهزانج «بودبا تافو لوا
 یتسهزاذج تم کس «ندنکی دعا روهظ ار

 روج هکمرو زاح راد_ةم ر هنزفو هغم ر دلاق

 : .یدیا شلوا
 ك اکلوتاق ( ٩۳۳23100 )س تنس ) ۰۱ ۶
 O ؛بولوا ۳ [ناییماف

 روطاربعاو ؛شّعا قااپاپ كد هنخشرات ۲۵۰ ندنخرات
 نوناک. .ردشل و التف هدنسه رص یایقمت ك(س 9

 .رونلوا ارحا یسطرو هدن ۰ زر ات ۱

1 

۳ ۷ ۱ 
 هكا «بولوا یمسا كتاذ چاق رب ] 2,

  دالبلالبق هک«رد ( سوهسفام سوماف ) یراروپشم
 . همفد شب هدنسهرا یرلخغرات ۲۰۹ هلا ۳

  ؛شعتاوا هللا لایا روپشم «بولوا سولسلوف

 . وب تویپیکسا ندا فیلکت یناقن هیاترفآ تبرحو
 ِ هلوا ندنسارحا كنون بوالو هدنملع یرکف

 :ردش۶ا تافو هدنحشراا ۰

 دار اکملوتف (8ئ ۳231016) -- تذس 1

 . دلوس كينامور «بولوا ما ویا
 - هیارقف یکلمام «هدلاح یفیدلوا بوسنم هنس هل امرب

 ی هسدقم

 ج

Ea ik 

 ترا ل هاغهتسخ رو «قدصت
 .ردشعا تافو هدنس دالبم جرات ۰۰٤و «تراز

 هراردیا ارجا ینسدطروب هدنس ۲۷ كلوا قواک

 یاماو نیطالس نالوا قفوم هناحوتف ۱ 1۳
 كا مسا وب نانلوا قالطا همالسا

 یی لوناتسا ندهبناذع ماظع نیطالس هدایز

 . ناطلسنالوا قفوم هح نسهریهش "هدلب هینیطنطسف
  *هدلب «قرهنلوا صیصخ هنرلترفح ینا ناخ دم

 . فیرش عماج كوس نالوا یسهدارک انن هدهروک ذم

 ر »1 .ردفورعم هلما اف خد لع قلم اکویو

 ۴ هللروب تعحاص هنسهدام «ىنا ناخ

 ندهشافع ءا نرخ اتم

 اور اوم ررر | یدنف عف
  هسردم تدمر یلدورو هتداعسرد «هدلاح ینیدلوا

 . كرهرېك هنلق نوام ناود «هرکص ندقدلوا نیشن
 4 هرصمباج هد و ؛شلرا لا هنس هنر قان اکحاوخ

 ی ا ےک زوایای

 یو ها

3 

 1 هردشعا تاذو هداروا هدن را رات ۱۳۰ «بودنک

 : ودکنوا عطقم وش

 هدقاف ۲ رتفد حاف هک مدلوا علطم
 تجیمیابس شلاق یک نعم ظل



> 0 
 <  Eی ۳ ۳

N و 5 

 هدنقرش هرتمولیک ۱ ۱۰ كنوسماصو

 هرق قرهلوا هد رع هرتمولک ۰ ۰ هد كنوز رع

 ۳۰۰۰ «بولوا هبصق ر ی رک اضق هدناحاس زکد

 رب یسهسردم رب «ینیرش عماج یکیا «یسلاما ردق
 ید صوصخم هرامور هللا یادتا ییأو ههدشر
 یسهجشج و یام رب یکم تانا رو روک ذ رب

 لزوک هدنفارطا «مدهسنا هحربغ آ یساوه .ردراو

 یعدقمسا .بولوا هبصق رب یسا .ردراو یرهاب
 .رونلو راهنارو ضمب هدنراراوح .رد ( هناسیناف )ا

 یانم ك_زو اس كرناح یساضق هسا اف س

 نوزبرط ابرغ «هینوا اقرش «بولوا عقاو هدنقرش
 «هلیتبالوساویس" ابونج ,هلرلاضق ودرا عبات هنغاجس
 هونج ندلامش .رددودحمو طاح هلزکد هرق هد الاعش

 رتمویک ۳۰ یا هیر ناقرشو ٤١ ًابرقت وب
 .ردعماح ییاما ۲۰۳۰۰ یهرق ٤ «بولوا

 یمرایس ۸۰۲و مور مس ۲ زکلا كنسااها

 مسق یسضارا . ررزسم "الماک یروصق بولوا

 دتم یضوط هلحاس ,بولوا قاغاط هدنسب وئح

 رېن چاق رب .رودنا لیکشت راهوواو یداوو رالثام

 .وط هلاعش «بونبا ندرلغاط یهدنسهیونج دودح
 یسهیقرش دودح کوس كا دكرانو .راقآ یرغ
 بایصنا هزکد هدنرف اضف زکصو نایرح هدنرق

 تبنم هج دلوا یغاربوط .ردیاچ ( نامالوب ) ندیا
 «4لوصف یصعم «رادواح «هیرآ ءیادفب «بولوا

 اونا كرل زب سو هوم هلا هراسو نتک ونک

 رادقمرب .رولوا لصاح قدنفو زوج صوص ا ىلەو

 جارخا هراسو هطروعو نودوا هلا یوم لابو لاب

 شب «بولوا یبوص ندعم رب قاعص .رونلوا
 .رپعف ات هصا صا

 رصم ( نونجلا عام وبا )| كف
 بولوا ندنامع ریهاشمو ندنساصا

 هدننطساف هدننس رغص «نکیا هلوک رب یصالایور

 هدهلمرندنف رط دیشخا a رصعمو شفلوا هر

 روہدم «قرهنلوا قاتعاو خا ارج ندنسد دنفا

 شفلو هدنتمدخ كپلاراشم رار هلدوسا روفاک
 هدنرلتموکح نامز كن رالغوا هلافو كدشخا .یدیا
 وا یا «هچرت بحاص «هلغلوا روما رب دم روفاک

 كديشخا «نوجا قمافلو هدنمکح تحت كنشادق

۳۳۳ 

 شملکج هموف یشیدلوا شمریو هناکلام هنسردنک | هدنغاعس كراج كنتيالو نوز رط ۱ ا

 تا ف

 .هتسخ «بویمهدنا جازتما هلیساوه كناروا «هدهسیا

 *شلوا روب هدوع هرصم نوجا یوادن ,هعن ال

 ندنتماعش ترفو .ردشُعا تافو هدنحرات ۳۰۰و

 تواضسو «شفلوا بقلت هلببقل نونجم یبالوط
 . ردشفلو یحاص اد ترهش چد هدمرکو

 رام اف 1 ا هدییساتا ارت هاش
 «بوشب روک هلا یبنتم بطلاوا ریه يعاش نانلو

 تو ینتمو ؛شا رلناسحا قوچ رب هنسیدنک
 .ردشلیوسر هشرص هدننافوو را هح دم قوحرب هدنقح

(Fatou-Hiva “1.طح ر2  

 عقاو واک ایسنیلو ك ۳ هوهوناف
 «بولوا یسونح كا كنس هعقک رازح ( هزکرام )

2NN o, 6۱ ۵ هلا یونح ضرع ۱  ° 

 هدنعافتراهرتم۱ ۱۲ ۰ یهررذ .ردعقاو هدس ع لوط

 یسلاها ۱۲۰۰ هد ۱۸۷۰١ .ردراو یناطرب نالوا

 یادت قوجا یسوفل یر ندتقو وا «نکیا راو
 .ردشقا

 (Fatiko, Koki) کوف هلرکبد لب « ۰
 فناتق رفآ امدقم كهرصم تیودخ]- +

 -دلوا شا طبض هدنعق یهدنتلآ كناوتسا طخ

 لحاس یلوک ( هزنابن تربلآ ) «بولوا ندرارب یني
 ۲۳۲۳ هدنسدقرث لاش هرتمولک ۷۰ كنسیلامت
 .ردعقاو هدقرش لوط ۳۰۲۱۷ هلبا یلامٹ ضرع

 ۱۲۰۰ ندرح یاذح هرزوا یطسو دح یبیضارا
 هو یرلنامروا «یرلغاط «بولوا كسکو هرم

 نیرس "ةبسن یساوه «هلغلوا یمهبراج هایم قوچ
 ناقشبلاحو ییسومان ییلاهاءردلزوک كم یسهرظنمو

 ناوبح رر هشرازوموا یراککرا «بولوا رامدآ
 «بوزک قالبچ نام یرلشدافو .رراتآ ییرد
 .رارینلزود هدلاکشا لزوک ین رلجاص

 ندنمعمو نیسدنهم ریهاشم و "ان
 (دووا)كنهرموسا هد ۱۱۱4 «بولوا] ٣

 .هیرق (رلیود) هدنبرف یسهبصق ( نوین ) هدنسهیحان
 نه .ردشعا تافو هد ۱۷۰۳و «شنوط هدنس

 ندنکاعک «بولوا بوسنم ههلئاعر نابلاتبا لصا
 اروا «نکیا هدنشاپ ۲۶ هلتماقا رابتخا هدهردنول
 كس .یدشنوا بصن هنخلاضفا یسهیلع تسج

 شب هدنقح یراهقاح كاخزو یدمب ندضرا *هرک



 دا ف

 قلعتم رند و نب رودو ؛ شفلو هد دف تاقسشح

 .یدشلوا قفوم هیهمهم تایفشک شعب

Fa-Tchan, Fou- ) ناحوف E. ۳ 

di.> ) ۲مق  

 هرتمواک ۵ فنوتناقو هدنتلابا ( غنوق نآرف)

 هنیصم كن رن )اک نس) قرهلوا ه دنسب رع بوح

 هدن- سیب وج

 كوس عقاو هدنرزوا یر 5 رالوق یغیدلراا برق

 كلشما ك یسلاما ois oes} «بولوا ره رب

 .ردراو یتالومعم قلعتم هکآریکناج و قاحبو ترا

 «بولوا دم هدلحم ثالهرتهولبک ۲ هدنرانک ی با گرم

 هلزیکد هدندراودح شمو هلنوتناق هلی هط او رېن

 . ردراو یطالتخا

E ۳یر «بولوا نوناخ ترد نادز تا  
 ۳ 13 و

 نوال ك(هضر) ىةترلا ىلع ترضح

  هدام « ییاه ما» ] مدد نالوا یس»ریشمه

  دنفا (ملص) تانناک رخت یسیعکیا [.تعحاص هنس

 ؛( هب رهزلا ور تن هتخاف ) نالوا یرلهزبت كرم

 یهرتیمه ۰ ك ( هحر) دیلو ن دلاخ یسعچوا

 «بولوا ندنسا رهش نارا (—الم ( 6

 :ردج:وا تب وش . ردیلن اعم <

 ارچ قخورفا رپ ريغ بارس زا غاب
 ارچ قخوس یرکد شت اب اد ام

 5 ارش نارا( رج وا ) یرخاف زاد با رم تارا چاق ا

 ج ندلا ثابغ ناطام «بولوا

 یار وش .ردشماشاب هدننامز قوعلس هاشکام ی

 :ردیدب راعشا هاج تړي

 ندب علم غر تخ وسد عصر لاب

 نیهریو لک فسوب تخ رب اهلز كشا

 باقت ردایر هدنخ جم نوتاځ وچ هرهز

 نتبدد نانکه ولج رس سواط وچ هام

Fadéief 29دہلامش دمحم  
 ۲ E رک )  ۱ ف داف

 بیکرت یس همت رازح را

 هرتمولیک ۱ ٩ ندنواو 7 هدش رغ كەر زج

 .ولک ۱۰۰ یو .ردشلرتا هلزافو رب ةدنکلشت

 نه هرتولک ۰ هلا ۵ ۰ یک او هدایژ ندهرتم

 هب ین رض لامش «بولوا لكشلا رودم ناه .ردهدنس

 ۀحاسم .ردراو یسهریزج هبش رب رینازوا یرضوط
 یراع ندنارع .ردهرتم ولیک مب رم 4۲۹ ۲ یس 4ےس

YY 

 ۳۳۹ ب4

 9 اف

 ۳ خاک «قرەنلوا فدک هد ۹ .ردنلاخو

 ۱ .ردشفلوا هیعسآ
 ۰ (شاش)و كن رم نویس هدناتسکرت ۲

 E ا اتارا

 .  یضرعو لوط «بولوا هیحان رب هدنبرق نوفاسالبو
 .روبدیا نایبیوجثوقای ینیدلوازآ نداوب كلن وکر
 هدتفل مع هللا یاراف رصا ویا هجرتلا یتآ ریهش میکح

 داج ن لصاعا) یحاص تكنرومشم باتک « حاع «

 ار نك ندنجا لصا .ردبنطو كن (ىرهوجلا

 دع هبصق هدى راضەد ۰ ردنونطم یی دلوا یا

 .یدشفلوا هی ( رارطا ) هدعب .ردرلشعا

 SE دم ها وا ۰

 ا ولوا طب ۱9 0 یاران
 باراق ناسلا فن [ «هدلاح یغنیدلوا بوسنم هنتیسنج

 لیصح یه ادتنا مولع هدارواو ؛ شین و ط هدنس هطخ

 یتاسا یسراف كرهد یکه نبرلفرط شعب كلارا هل
 لخادهدادفب تیامنو ؛شعرکوا ناسل چاف رکیدو

 مولع هدعب و ؛ ؛ شعاع هداروا ین ییعناسل «بولوا

 (سنون تم رشب وا) ءقرهلسوق هنلیصحت تب هیمکح
 «هل-تع نع هنارح هرکص ندکدنرکوا ق

 نف تدم ر یخد ند( نالیح ن ا ےکح

 «هلئدوم هدادغب هدمبو ؛ شل آ سرد هدروک ذم
 تئوطسرا و هنلرصحم كن .راسو هضایرو هبکح مولع

 «هللا لغوت زودنوکو هعک ,قرءالشاب هعيش اک

 یدرف كدامز یځد هدیقیسومو هدهروک ذم موله

 هدهئساذو تمکح مالسالا نبی ردق هتفو واو ؛ شلوا

 سیردت «بولوا لصاو هتاجردینی دم ءراو فک

 یتایرظن یخد كابطنف .یدبا شعبا ترشابم هنیلأتو
 ليم هابط یارجا هل یناقیبطت یجنآ «بونرکوا
 هداروا تدم رب ,بودنک هرصم هد .یدیشم«هعا

 طخم ۰ ند

  ن هلودلا فیس «هلئدوع هماش «هرکص ندتماقا

 . هدكرهشب یک هبهثحابم هلیسال ماش هدنسلم كنادج
 ٠ لاکو لضف یسیه كرانوبو ؛شعا بولغم یتسهلج
 نام «هلکرت ییهشحابم «هعنالک | یتامولمم تمسوو
 .الشاب «هدافتسا قر »زاب ی راکدل وس بول آ رق هقح
 م هدنتح ییاراف هلو دلا فیس هلاراشم .یدرلشم

 تاصرصخورلن اسحا یلتیلک «بودبامظعتو مارک |قوچ

 هدنروصرب هداس ك یسیدنک «هدهسیا شقسا كا

 هدنوکق جت آ «ندنکب دمو س قارساو تاراد «بویاشاب
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 لوبق یش ر هقشب گرهدیآ تانق هلمهرد ترد

 «بوریک.دقشمد هلبا لاح وب ینرمع ۀیشو ؛ شما
 هدلاح ینیدلوا زوامم یتشای ناسکس ءهدنخم را ۹
 هلودلا فیس هبلاراشم یزا# هزانحو ؛ شا تافو

 .ردشٌمأ وا نفد هدنج راخ ریغصلا باب «قرهللق ندنفرط

 او ر و اشک | «بولوا بت ندطالتخا

 شمرازای | یتا «قرهروتوا اهن هدننلآ رجافآ

 قمزای هنرزوا ناشیرب قاروا «بویمزاب هرارتفد
 هرارب ناصق ضعإ هد اقا ‹«ندنغی دلوا یت دام

 «هدهسیا لوقنم ییدلس ناسل شع .رونلوا فداصت

 هدمالساكلاع تقووا هدلاح ره «بولوا هغلایم هدنوب

 هدنقسوم :*شعا انشا ەت | راز اتیل 9
 شا عارتخا تلا ر رکید او قلآ ناسد نوناق

 كن دنکم كح هدشنافیل 0 هردو ص یخد یغیدلوا

 : شبا جم و هوالع یداوم قوجر 7 کی دبا تلفغ

 هدافتسا ندنرات | كنیاراف هوش اب یخد انیس ناو

 هلیعسا ( ۸۱۲۸۲۵۲۵5 ) سوارافل | هحاب «روآ .ردشعا

 اا ق باتکاه :ردنآ جور یافللا صور
 نوطالفا ة-اف ضارغا باتک » «« فيرعتلاو مولعلا

 ةربسلا» <« ةندملا ةتسايسلا » «« سالاطوطسراو

 حرش » «سویلطما یطسجلا باتکح رش » ۰6 ةاضافلا
 با2۲ حرش ظ »>» سلاطوطسرال ناهرلا تاک ۱

 سیلاطوطسرال ةباطخلا
 باک حرش ) »€ سیاا طوطس رال لودما باتک

 ساقلا باتک حرش » .« سلاطوطسرال ةطلاغملا

 .ال سایییراب باک حرف » ۶ سا ۷
 وطس رال تالوقلا باتک حرش » < سیلاطوطسر

 نم ةينالا ةااقملا حرف » 6

 «« قطناا ین رییکلا رصتخما باتک » ۰6 سلاط

 رصت2م باتک» «« قطنلا ىف رغصلا رص أ باتک»
 > قطعا ةئطوتلا باتک » ۹ ساقلا 3 طولا

 ی ءالما» »€ سو روف رفل یجوغاسیا باتک حرش »

 .« رغصلا سابقلا باتک» «« یجوغاسیا یتاعم

 موملاییع لمعتسل قلا تاعایقلاو اياضقلا ءاصحا »
 ««سادقلا طورشبات ۲ 6 ةسایقلا عییانصلا عیچ ف

 عضاولا باتک» «« لدم ا بات۶ » <« ناهربلا باتک»

 عضا رلاباتک » «« لدلا ىف ةنماثلا ةلاقلا نم ةمزتنلا

 ى مالک » «« تامدقلا باستک | باتک» « ةطلغملا

 مالک» ۰« یرورضو یدوحو نم ةطاتحا تامدقلا

NY را ف 

 حرش » +« اطلا باتکر دص » <« « ءاللا ی

 حرش » <« سیا طوطسرال یعیبطلا عاملا تاتو

 باتکمح رش » ۰6 سیلاطوطسرال مال او عسل باتک

 هل ام حرش ۰« سیلا_ ط وطسر ال 4 ولعلا را لا

 ردص حرش » .« سفنلا ف یسیدورفالا رقتکتنالا

 اونلاین باتک » «« سبلاط رطسرال قالح الا باتک

 باتک » ء٠ |میئرتو مولعلا ءاصحا باتک » < سیم

 ةندلا باتک» .« سیل ااع وط-راو نواعالفا نیتفسلغاا

 ةلديملا ةن دملاو ةقسافلا ةندلاوةلهاخا ةندلاو هلضاقلا

 «6 ةلضافلا ةبندلاءارآ یدایمباتک »۰6 هلال ةندلاو
 ««ریبکلا قیسولاباتک 6 فور او ظافا الا بانک »

 "افاضم ةلقنلا ف مالک» ۶ مالا ءا قاتا
 لوصف رصتخم » ۰6 ق و مالک » ی هل لا

 یدابلاباتک » ۰« ةفسالفلا تکنم 4. زئنم ةيفسلق

 هلو ايف سونلاح لع دراا e «« هاست الا

 درلا باتک <« هانعم ريف یل سیلاطوطسرا مالک نم

 درلا باتک» .« لدلا بدا ىف یدنوارلا ن ىل

 >€ سلاطوط سرا لف هدر ايف یوعاا یخ يع

 باتک » «« یما الا ملا ق یزارلا ىلە درلا باتک»

 <« رادقلاو زمما ین مالک » « ةدحولاو دحاولا

 «« ريك لقعلا ف باتک » .« رینص لقعلا ین باتک»

 تادوحولا باتک » ۰« ةفسالا مسا ینعم یف مال »

 طارش باتک » 6 یعسطلا مالک.ااب دوجولا ةريغتمل ا

 .ةرداصم نم قاغلا حرش ف مالک » « « ناهرلا

 یف مالک» <« سدیلقوا نم ماكاو لوالا ةلاقلا

 هیبشتلا ىف ةااسر » « « نوطالفاو طارشا ءارآ قافتا

 ««ازجالامو ءزجلا ىف مالک » « « ةداعسلا بابسا ىلع
 نزربا ءاعساو اهروهظ بو ةةسافلا مسا ف مالک

 مالک» « « نجلا ف مالک » «« مینار نم لعو امف

 باتتک» « « یندلا صعفلا فا یک .« رهولا ق

 سولا لق

 .اونع « تادوح وا یدابم » هک « ةندلا تاسایسلا

 « « ىلدم هقفلاو ةللا ىف مالک «ردفورع« هدهل

 ريشي رلسو هيام هللا یبص ینلا لب واقا نم عج مال »

 هک « ةاطخا یف باتک» < « قطنلا ةءانص ىلا هو

 دوق یف ةلاسر» «ردرتا رب لوس بک نددلح ۰

 باتک » « « بورلاو شیاملا ىف مالک» « « سويجل ا

 ج! قلا ةهجلا ىف ةلاقم » « « ةيولعلا تاريثًأتلا ىف
 لوصفلا ف باتك» « « مولا ماكحاب لوقلا |ملع



 را ف
 ««سیماوللاو لبملا ف بانک  ء « تاعاقجالل ةعزتنملا

 مالک » 6 سیلاطوطسرال ناهربلا بات ک حرش «

 نم ةقلغتسلا عضاولا حرش» < « یملالا ملا ف

 ف مالک» < « سالاطوطسرال ساب روذیطاق باا

 اکا عیچ رصتخ باتک» «« ناوشا ءاضعا

 باتک» « « قطنلا ىلا لخداا باتک» ء « ةيقطتلا

 باتو سوننلاح و سیل اطوط-را نب طسوتلا

 «« یناوفلاو رعشلا ىف مالک « « تالوقلا ضرع
 قیامت » ۰ « سیلاطوطسرال ةرابعلا باتک حرش »

 ةهانتملا ةوقلا ىف باتک »و ۰ « سایقلا باتک لم

 ف باتک» ۰ موغا ىف قلع» ۰« ةهانتملا ريغو

 لوصف » « « ةفسلفلا لبق ملعت نا جانم قلا ءاشالا
 ضایما ین باتک» « « ءامدقلا مالک نم همچاع

 باتک » ,« هبتک نم دحاو لک ی _سیلاطوطسرا

 ىف بانک»ه «« یدهلا باتک رصتخم » «٠ ساتقلا

 ۰ ةتدلا تام اقحالا ی باتک» « « تافللا

 ايف مالک» ۰ «ةئاد كلفلا ةكرح نا ىف مالک

 قلاىملا ىف مالک» «« بدّولا مذی نا عصب

 «  ةهفسافلا مزاول یف مالک د « « كلذ ربغو نولاو

 «« الطمم لە دراو ءاییکلا ةعانص بوحو ىف لاقم»

 نم ةلاقم لک ىف سیلاطوطرا ضارغا ىف ةلاقم»

 باتک ىف هضرط قیقح وهو فور اب موسولا هبانک
 لا ةبوسناا یوامدلا ف باتک» « « ةعيبطلا دعبام ,

 «اهع و اناناس نم ةدرحم ةفسلفلا سیلاط وطسرا

 رهوجو تاذ ىنعم ىف مالک» ۰ « ةمکسا ف قيلعت »
 6 ردت ةساسلا عماوج باتک» « « ةعبط و

 باتک» ۰« سیلاطوطسرال ساینیعراب باتک»

 باتو 6 ارصتخم ةيمهولا ةسدنهلا ىلا لخدلا

 تاباوح » « « سبلاطوطسرا یآریع لئاسلا نوع

 ةطبسبلا ءایشالا فاذصا باتک» « « امنعلئس لئاسل

 ۰ ا عیانصلا عيج ف اياضقلا اهلا مسقنت قلا

 لاق اي مالک» « « نواءالذل سیماونلا باتکعماوج «

 لوالا اقمطولانا تاقیلعت » ۰6 راجلا ىف سيلاطوطسرا
 6 ا طارش باک » ۰6 سلاطوطسرال

 طلا ایل باتک » ۰« سفنلا ةيهامق ةلاسر »

 ۳ كرتا (۲2۲۵02) )
 «بولوا مدت ریهاشم هيمي ا یداراف

 هنسا رحا هدف براجو تاقیقدن قوحر هدروک ذم لع

 را ف ۳۳۳

 ۱ یا قلتم ترارح هل | قیرتکلا صوص عو
  «بوغوط هد ۱۷۹٤ .ردشاوا قفوم هنافشک | ؛«ةب اتکلا ةعانص ىف باتک » . « ءایژرلا یف مالک»

  وئفلاراد هردنول .ردشا تافو هدنخشرات ۷

 یدبا یلعم ایکو هرعیبط تمکح هدنن

 سی اک ایا ںی و ] نامساداف (Pharûsmane نام ای < :
 یدب هدف رظ یرف ید كلا كدالبم هدناورش یني

 ۳۰ ینالوا نایاش هرکذ هدابز ڭا «بولکر ادمکح

 نروس مح كده رات o4 ندن سی دالرم خیرات

 كدادرهم روهشم یک اح هرزج هک «(ردیسدجمر

 - وا ندنابناکشا قافتالاب هلرللامور «بولوا یردارب
 هدادرهم موفص یردار هدسم) و هئاودرا یھ

 ۰ ردشء | برح یئراق

 هدنسهررزح هبش اس E ار ن

Eهدنلامش را واک ۲ كنغاط  

 - هلوا هدنسب رض بونج هرتمولیک ۰ كلخخأا ةماقو

 «بولوا یسهارخ هبصق ر یکسا هدنارف یداو قر
 .ودنواح ین رل وتس كب هينا شم) یک اسیاکو رتسانم

 مدق اهد دارا[ او نالوا هڵاق ندننامز قان اهتسرخ

 یفیدلوا شلیاب هلضاقنا هفلآ ندنراهناربو رهش رب
 روکذم هدئاروت ناراف ةقيقح .روشوا لالدتسا
 یسهحوز ك (مالسلا هیلع مع ) مهاربا ترضح «بولوا

 ك (مالسلاهیلع مم)یسومترضح و شماکچ هناراف رج اه
 شمردنوکرلمدآ هنفاشکتسا كسدقم ضرا نداروا

 نویفارنجزاسو یوه تونا .روینلوا ناس ینیدلوا
 قکیدلرو هب هم رکم کم ثرسا و هدناروت كمالسا

 . ردکر ک هسلوا ینبم هوس هسیا یرلا.ا نا

 رومعم دكا كناربا ( سراپ یدت) از
 بونچ « بولوا ندنرلتلاا و هطخ ] 2

 هرصب ید هدسراف رحم كلارا . ردیقاو هدننهج

 رب ابرقتو یسیطسو مسق كنلحاوس کهدنزنروک
 رحم ندنتهج برع بونج «بولوا كن هطخ و ین
 الاعش «زاوها یمی ناتسزوخ ا یف « هلروکذ م

 نامرکه د ندنتهج یونح قرثو اقرش ؛یمج قاع

 هدنحالطضا افارذح لصا .رددودحم هل راهطخ

 - وب نمره هیون یلحاس سراف رحم یسهطخ سراف
 لصاو هنلحاس نارکم « بولوا دنع ردق هنزاغ

 یلحاس « بولاق هدیرجا یسهطخ نامرکو «رولوا
 3 ی هنقرش لحاوس هكسراف ةرادا «هدسلا قو



 هکر دشیم هیس و .ردشفلوا قاما هنتلابا نام

 رتسوش هدنسهفارفجو هبخشرات ران آ مالسا رکا
 هدنتلایا نامرکیکرالو هدنتلایا ناتسزوخ یکن امو
 رامتعا و دع ندنرلهروم4 سراف لە نانلو

 مظتنم ريف دتع هونج ندلاعش سراف . ردشفلوا
 ۳۱۳ 4۵ هللا ۲۷ ۳۰ «بواوا هدنلکش علام رب

 لوط ٥۲٠۰ هللا 2۷ ٠٤و یاش ضرع

 ٤٥۰ ایرقت یرطق .رولوا دتم هدنرلهرآ قرش
 عب ص ۱۳۷۲ ۰ یسهیطس هحاسم و هرتمولیک

 "السلستم ندنلابج ههلسلس ساقفاق ان ۰ ردهرتهولنک
 قش ینرلهطخ ناتسزوخو ناتسرول «ناهرذآ "

 ندسرظف لامش یخد ییسهطخ سراف لابح ندیا

 (اند هوک )و « كرهدا قش هقرث بونج
 چاق رب هلرلم "ا راسو هلبرلع-ا ( هوک ناکذشوک ) و
 ۱۵۰۰ و۱۰۰۰ هنرطسو كنهطخ «قرهطرب هلوق

 عفت و .روبریدنازق راافترا كلەرتم ۲۰۰۰ و ۱

 یماوه « بولوا فورعم هلیمات (ریسدرس) رلرپ
 ترام «ندرلغاط روتسم هلرانامرواو «ردلدتعه

 ندراراب ند صزو ندرلبداو و هووا رادلوصحمو

 نامرک یمسق قرش لاعث یابتنم زکلای . ردنرابع
 قلموق « بولوا هاشم هنسیْضارا یم قارع و

 لحاس نادد (رعسهرک] .ردهدنلاح راهووا لزوطو

 ایسقو قاعص یساوه «بواوا قلا هسیا قرط
 ندنراکتا رغ بونج كرلفاط روک ذم . ردهخو

  ود هسراف رحم هی روط ند رغوط یراوص قا
 ہک« ردیرهن ( فات۔۔رپ ) یکویب كا كرلنوب .رولیک
 یراوص ىع قرش بونج نوتبو یطسو كن هطخ
 .رولوا بصنم هزکد هدنرق ناهدس «قرهالب وط

 رد (دوردش-) یسعکیا كرار ناکود هزکد

 ردق وا یسارم بوقآ هدنتهح بق تهطخ هک

 لوب بو صو قوچ یرلمبات ءهدهسیا لکد نوزوا

 هلو ترد هدنتهج برغ كنبوق ریشوردنب «بولوا
 لابح .رولوا تخم هر «هدلاح یغنیدلوا منم

 هيا راوص نا ندنراکا قرش لام فن هروک ذم

 بووروف ه دنا كرالوج او رولنکود هرلوک شب

 كننویفارفح برع کوس كا كرلن و .رولوا عطقنم

 «ردبربن ریمدنب یرکدنیا هيم ( رک ) هلیع گفاک
 بخ هدنرارب کوب ثكسراف بولکن داندهوک هک |

 و یک ی و ی وق نت
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 داباشکر روشه هدنرف دزارشو ندقدشالوط

 هنلوکز ربا رک ذلا ف 9 ندقدلآ هدیناج

 ین رانا كل سراف هدنمع یوم ثوقاب . رولیکود
 «ناکذ اش «نربس ,باط :رویدیا دادم ینا هجور

 رک «نیسخا «قسرج «ناکس «ناکبوخ «دیخرد
 قوچ هدیرالوک .هدریب «باورق «( هلی كاك )
 عقاو هدنتهج قرش كزاریش یوس كا «بولوا

 «ردلوکء یایرد ابو زیرین هلرکید مانو ( ناکدخ )
 هبش رب كوږب هلا هلنآ رب كجویب هلیمسا ( سکرن) هک

 -راط قوچ یلرک رنو .بولوا یواح ییهریز>
 کا .رولیکود هلوکوب یره ریمدنب .رارریدشال

 هد « نادلبلا مم » .ردلوک ن انید (روش یایرد)
 ناکنج و نادوج «زوت ,نزواتشد هرکص ندناکتخ
 ترد هدلحاس .روالوا د اهد لوک تود هلب رلع"|

 .رذ (یشوب ودن) یبا كا «بواوا یی
 ینا كا كلارا سراف هجورت میانمو تالوصحم

 کسا هدنوک ینوکو ردف هن ره «بولوا ندنتالابا
 تعارز «قرهیلوا لا هلس هن رشه رب ان رومص#
 هبانکلا دمي هب هبلم هیرادا هن «هدهساا هدبرک كب

 . ردراو ینالوصحم قحهلوا تاجارخا رادقم یخ
 ءقوماپ «منرب هليا هعونتم ریاخذ :یلالوصحم یاشار
 تاچ ءامرخ «یعاونا كراهویم ذیذل و لزوك كب
 «نوتز «موزوا راراب هنلامعا بارش سلف هدهحرد

 كم و قوچ كب ی راک .ردهاسو یک اش روهشم
 نوججارخا یغاب لکو یوص لک « بولوا لزوک
 یبخ «بونلسب یرلکجو كرا .ریلیریدشیتب هلتیلک
 نامز . راقیج ید نمرقو ؛رلب راقیچ كرا رادقم
 عقرب كنيلاها مویلا میانص ضمب هلاق ندنتبرومم
 یتراج . راقسح تالوم4 سیف شعب «بودا لاغشا

 "ناتسدنه هدزارشو ریشو رد «بولوا كاثبا ی یخ

 قوچر هدنسهرا نارا كلام هلبا هدیمب دالب راسو
 . رولوا هب راجع تادراوم

 ندنشدنلوا ارجا قتسناتسا هنوک ر هدیاربا
 یثر یرقنو یني هدنقح ییلاها رادقم كس راذ

 رب هدلاح ره نکل ؛ردکد نکع یخد كالوس
 هب کیا یسیلاها سراف هرونلوا نظ زنا زواج ینویلم
 نالوا نکاأس هدر ب رقو هيصقو رهش «بولوا مقلم

 هل شمعاو جف كا كنيسرافو یناربا صلاخ لاها



 راف

 یب هدنتهج برغ كزمسف مفنرص فان هطخ .راردماکتم
 هدنسهرآ یدودح ناتسزوخ هللا نورزاکو زاربش

 ران اباشاب هدنلاح راشع قرهلوا لوغشم هلبرلب روس

 رب طلغ هببش هبیسراف «بولوا ندنسانحا درک هسوا

 (ینزمام )و ( وکاهوک ) رلت ون .راردبا ماکت هلئاسل
 یرلیجشرب «بولوا مسقنم هب هغ اط يا هلب رلوس|

 نباش ردق هوخ ۰ یرلرع او ۰

 ناشف هیخ كرو نوکتنم درک كسراف .روللوا

 قرهلوا هنفالخ یرلفرط راس كتارا ءهدننب یسلاها

 فداصت قوج ك هدارفا یلزوک ینامو لجاص یراص

 اشا نوو كبارا هدنوک زوک وب .روالوا

 ندنعسا «یسراف نالوا یسترو یداناسل كننطسو

 كنهطخ سراف لصا «هرزوا ینیداشالک ۲ ید

 سرف نادلوا قالطا هرلنارباو هناربا نوت .ردنناسل

 ندسراف هدیرلع-ا ایسر و سر, هد هدنحا هنسلاو

 ةبنايصهنارثا قوت كيهطخ وب هلتقو .بولوا وام
 هردشلکی را ندنسلاح هءاغ "ابداو

 یلتیمها كب ندنرظن ةطقن رات یسهطخ سراف

 كله رآ ماونا یرلتیح بو تاره ردق هن ره «بولوا

 کک یی
 (ایدم ) هطخ و .یدبا سراق یزکصو روهظ لع
 نانلو ۳1 «نکیا هدنتیبات تحت كن رارادکح

 یارک ار ییوف امر
 كلام نالوا ردق هزکد قا و ینارا نوت هلا اعا

 یس همبظم تاود ناشاک«بول آ هنمکح تحت یبهعساو

 هکلام وب نوت ییس«طخ سراف «كر هديا لیکشت

 ندا روهظ هرکص ندردنکسا .یدشعا کاخ

 یتزک تدم رب سراف هدنامز كولم فاوط

 كن« دق تلود نارا لصا هد هسا هد

 منش قالود ناداساس هدعب «هدهسیا عا با

 ؛شعا روهظ هدسراف یخد ناکباب ربشدرآ ندا

 نديك یعدق رهش رذطصا نالوا یزکسم كمرافو

 هرکص ندمالسا روهظ .یدیشلوا یزک تارا

 الخ نامز ك (هنع هللا یضر) رع ترضح

 یضر) نامگترضح «قر هل الشاب هنغف كسراف هدنتف

 هیعلشایو ؛شفلوا ماود هتاحوتف هدننامز (  هن هللا
 یرمشالا یوم هللا صاساا یا ن نامع یرلحاف

 هیمالسا تاحوتف یریهش رهش رختسا .ردشلوا
 5 یعکیا «قرهارغوا هناسرخت شم هدنسهرص

 یرهش زامش هدنالسا رود لئاوا « لا هدهح

۳۳۲۹ 
 هو 111 .ردشوط یر كوا «قرهنلوا ا

 3 «قرهنلوا ذاخما کم زارمش هدنروهظ كلود

 ٠ هدننامز هلودلا دضع صوصا یلعو هدنرود تلود
 .ید شا دادرتسا یتیرومعمو ترش کا سراف
 ۱ طةفو ك وك س راف هدنرلنامز رفظم لو ناک اا

 كکلروع « بونلو هدنلاح تلود رب لقسم

 تاایا ا مدنتامز هب وذص كولمو اک ندنناحوتف

 لیکشت یتسهتفوم تاود دنزو ؛شفلوا عاجرا هنلاح
 «هدهسیاشعا ذاختا تضناپ یزاریش ناخ رک ندا

 ,بوک هتیلا كنسهلالس راعف نمی كد افآ ابناتعم
 نارهط نانلو هدنحوا روا ات كارا ندنف رط رلا و

 كناراندتقو وا سراف «هلنغلوا ذاا تیپ یرهش
 .ردهدقفلو هدنمکح تلایار لم ندنسهدبم» تالابا

 نویفارفج «بویمهلوا مولعم یسهدیدج تایسقن
 قفیدلوا مسقنم هب هروکش ب یتآ هجورب كسراف برع
 درجاراد «هرخ رتشدرآ تطصا :راروبدیا نا

 یزکس .هرخدارق «( رواش ) رویاس ؛( درکباراد (

 : یرلابصقو رهش هعلشاب رکید «بولوا زاریش
 «ناکذک ,ریشو ردن «ناجرا رواش «نورزاک
 .ردهراسوهوفر | ءاسف «نوراج«دابآ زورف .تشدوم

 «بولوا هدایز ندکیب شب ككنعالث سرافیوج توت
 .رویدیا نایب ینن,دلوا نیتم كم كنبرلضمب

 رهاشم در( دنا )) تا

 -امز ۱ |قایدشا سراف
 فراعم برعلا نیو هنددجت كنناسدا برع هدزم

 .ردشعا رلتمدخ قوچ كم هنیرشن كنهديدج راکفاو

 تادا هلبا للم لیصح «بولک اند هدنانبل لبج
 ال زیاکن او زسنارفو ندقدنارق لوط دن هده رع

 رب «كرهديك هیهطلام «هرکص ندکدنرکوا هدینرلن

 ندکدتبا کم یبرع ناسل هدنبتکم اروا تقو یلبخ
 هنس«ءمتم كلام اش صا هدمبو ههردنول «هرکص

 هلکلم هدرلاروا یمظعا مشق ثكنرع «كرهدک

 اونم « اولا » «بواک هلوناتسا ه دعا و ؛ شم ہ2
 عبط هد همام ةعبطمو ؛ شا سيس آهن زغرب فا هلن

 شلوا رومام هڼیکګ فی هس رع یک شا نانلوا

 -اصف رب هداعلا قوف «بولوا یلف رثا كنیدنفا سراف

 هد رع كلام نوت «ندنفب دلزاب هلراکفا تناتمو هلتح

 هدنرلتهج دنهو برنمو ماشو رصم سوصخا یلعو
۹ e 

1 

۱ 
3 

1 ۱ 
٠ 

۰ 

۱۳ 

 اک ےک ا اکو هج وک 17 واج اف



 ماود یرش تقو قوچ رو ؛شازق ترهش رب كویب
 رلتمدخ كو کا راشتا هف رط ره «بودیآ

 1 هيدا تالاقم ین دلوا یواح كب هت نع و .ردشغعا 3

 سرا دجا ادعام ندرامشا راسو دناصقو هبنفو "

 .ردشاوا قفوم یخد ه هعفان تافل لبخ ر یدئفا

 بلقلا ف لابللا رس » :ردینآ جورب یتانیل هقلشاپ
 قاسلا» «« سومااا ىلع سوسادا» «« لادیالاو

 ةينمو بلاطل [ةینف » «« قایرافلا وه ايف قاسلا ىلع
 ۔ابلا » ۰« یناعلا فورحو وعلاو فرصلا غارلا

 یوارلادنسلا » <« ةيزملکن الا ةغللاوحت ف ةيهشلا ةروك
 »€ میدبلارله ف عیقنتلا » .« ىواسارفلا فرصلاق

 الا فشک» ,« رداوئو تاسا ف رضانلا ضورلا » "

 .« فی رظ نف یلک ف فیفالا » «« اپوروا نونف نع

 ناود یواح تیب كس کیا یرکب هقشپ ندرلنو
 یربدم كنس هنع « اولا » ردراو یرامشا

 كهچ رت بحاص یدنفا سران ماس لغوا نانلو

 ینرائآ و رامشا شعب نانلوا رش هللا هتزغ روکذ م
 هلسناونع « اولا تاب ین بافرلا زک» یخد
 سراف دجا .ردشعا رشو عج هرزوا دلج ید

 ینیدلوا نیک ییشای ۸۰ «هدنخرات ۱۳۰۳ یدنفا
 ۔انح هرزوا یلصو «بودا تافو هدلوناتسا «هدلاح

 ییدنک .ردشفلوا نفد هدارواو «لش هئورس یسهژ

 نکاس «عضاوتم ك رار هللضفو مع هدهحرد وا

 .یدبا تاذ ر قولخو

 -Farsala, Phar ) هلاس رف دوخاب :

 .اص هنسهدام « ها 11 2 ۱ هلاسراف

 1 ۰۴ هلبرویب تمج
 « ي-راذ ا» 6 یسراذ ناس » 3

 ی دبع 1 یسراف

 . [ هلیرویب تمجام
 نداهقفو ارش هاشم( ن دلاایض )

 . هبصق دن كرهلا ءاروام را ید
 هدننامز زکدلبا دم ناطلس .ردشما تا هدئس
 هدهتف .یدشعا قایضاق هداراخ تدم رب «بایاشاب

 (هضر) یسراف نالس .ردراو یراهشا یخو قیلأت رب
 . ر دشمن | صلخت ی.راف هتبسانمو «بولوا ندنس هل الس

 تيب ۹ وش .یدراشنل و هدتسار ځد یدادحا

 :ردندنرامشا "هلج

 بشب ات زورو نمراک زورب ات بش

 نتسپرک اپ وت من زا تست دیلات

 را ف ۳۳۳۷

 قحررو سیرکت نم دردز قفک
 نتسیرک اتنوخ ندناشفزا تسقرق

 وا یمسا كنوتاخ جاق ر ندناسام ۱ ا

 ریهش معاش یراهفورعم كا بول
 لقع هک« ردیسهمشمه كتلصلا ىنا نب هبما یلهاج
 همالساهدنشف فاط .بولوا هروپشم 4.لاجو بداو

 ۱ .ودشک

 ردیاراوزبس «بولوا ندنسارعش كس ا6
 .ردخ:وا تس وش

 غراف ترد كاځ زا رود هداتف لزنم دصب
 تسداتفا هچ نک یداب دایکی ناکداتفا رودز

 شب ینآ «جورپ a ا یغراف < یا هحور ندنسارمش نارا] + ۰

 (نیدلا هیجو جش نب دجولا وبا جش ) یسیجرپ
 ندلا نز یسهداز ردارب ,بولوا ندنګاشم تاره

 كهاش نواه هلتع نم هناتسدنه هدکآ رب هلا یئاوخ

 هدنخرات ٩۹ ۶ ۰و ؛شلزا لئات هنناسحاو مارک |

 :ردکنوا تب وش .ردشع | تافو هدهرک ۲

 ارثاکتفیش یشکو چ نکن مز داینپ
 ارنا رکد منیب هن وت غيت تشک ات

 رث «بولوا ندنناداس زاري ش یس کیا س

 «هلتحاس هاتسدنه . ردنشک كننزاربش هللا مف

 هبلاراشم ناخ و ؛شاوا رهظم هنمارکا كناخارم

 نایوحت هب (یتاف) یصلخعاکون ةمرح هب یغراف ہجر تلای آ
 هقدنلو هدناتسدنه هجرت بحاص « هک ا فیاک"

 - وم هنارا «هدهسیا شا تکرح قیفوت هفیلکت وب
 هئاتسدنه الات هدمیو ؛شل آ نصلخ یکسا هت هدد
 هننافو و ؛ شعا باستا ههاش رکا «بودیا تحابس

 :ردکن وا تب وش هردشلاق هداروا ردق

 هتسب رک تب نآ تمدخ رد خراف یطرشب

 دیاشکت دانز نایم زا تمایق زودات هک

 تب وش « بولوا یلشعص یسیعچوا -
 : ردکنوا

 دننکوخ رای خر لایخاب هک نان

 دننکو عسح رکد هکن آ ذا دنا ییغتسم

 تیپ وش «بولوا لدابا رتسا ییجندرد -
 :ردکنوا

 مک نودیب نا رکید داپ لد زا شمهاوخ

 مک نوچ مدای دیآ یی وا اب یرکید

 «بولوا ىلغوا كالا دعس ريما یسیعشب -
 : ردکن وا تيب وش



 را ف

 نم هک دنادمموچ دشوک نوچ هدعو یاثو رد

 دهد رکید *هدعو مزاب هک ضار موشیم

 ںی ادع یی ونا ی

 0 ۹ قد a ۳ 0 گراف

 .هدام « قراف نیدلا دعس »] -[ ۰ تعحاص هنسهدام

 [ ۰ هل روس تعحاص هد هنس

(Pharnace) ۳ ۳هدنلحاوسزیک د هرق  

 فثاوط ناماکشا روس م ؟> | س “

 كني دک یا ندنکولم
 ندنکولم یی نوزرط یمب تاون یسجرب

 كدادرهم لوس و یبغوا داد رهم 9 بولوا

 كد هنخ را ۱۷ ندنخ رات ۱۸ ٤ دالدلالبق دی دح

 ین ) ییسهطخ اوغالفابو یونس .ردشمروس مکح

 یرادنکح همافرب یک ا طض (یتالو ین ومطسق

 «بودیا بلح ی ةموصخ گر ,شم و راسو ك (نموا)

 . یدشلوا روبح هکرت یرار و هلطسوت كرل لامور

 بول وا لقوا كداد ره٥ كوي ییع

 تاایخ هنبردب ءنوجما قعاراپ هرایلامور
 یک اح روفتسو « هرکص ندقدلوا بجوم ینوحم

 تنافالتخا کهدننیب سوسو هللا رصبق و ؛شلوا

  ذم هعقو «بولاق قداص هرللامور نیکد هنروهظ

 کلم كنىردب ەدەروك

 - رادرس امور و «طبض ینراهطخ هقودا ق و تو

 شبا بولغم ی ( سوشولاق سویتبمود ) ندنرل
 هدنوک جوا هدندوع قدهب ردنکسا رصق «هد سیا

E 

e 

 «بودیا

 « قرهشبقلاق هدادرتسا

 ملت هن وسار ا < هک ها ب زام یک و
 هنس رو : شفلوا رادحا هئدوء هزوفسو «قرهللوا

 . ردشفلوا لتق ندنف رط یسهمب هرکص

 die lil (Farnworth) اف

 كولو هدنفلتنوق ل | تدوود
 هنوتلوت ندرتسجنامو هدنسیق رش بونح هرتمولک ٤
 «بولوا هصق ر هدنرزوا یطخ لو ربمد قدبک

 صوصخ هنلامما تاحوسنم قوهایویسیااها ۰

 .ردراو یرلهقراف كوس

 (یروس) یهرتلکن | )۴arnham( ا راف
 هرتمولیک ۱ ددروفلکو هدنتلایا ۳3

 هیصق رب هدنرزوا یربن ( یو ) قرهلوا هدشیف

 ۱ یه سا یاس
 ۰ ردراو ینالوصح ینوا ی! رش رومشم هدنرآ

۳۳۲۸ 

 .ردراو یرلماج کدو یتراجت یروک

 u ا ا کو (Faro) ۱ ا
 ٠ رب یزکرم كشتلیا (ورافل) عناو

 . بونچ هرتمولیک ۲۷۲ كنهنوبسيا «بولوا هبصق
  هدنلحاس یسالطا طبع رح قرهلوا هدنسقرش
 یا غیص « یسهعلق «یسلاها ۸۱۰۰ .ردعقاو

 .ردراو ینراجت كلشيا یلیخو
 2 Cap del Faro) ) یو ۵

 هدنسهشوک ی اعش قرش كنسەرزج 1

 هدنرزوا بولوا نور رب هدنکوا یرهش هنیسم و
 زکدو یرانف رب ندیکسا .ردراو هبرق ریو هلق رب
 رب صوصخم هنندابع ك ( نوتبن ) نانلوا معز یماا
 1ربخاو نرو یم” و هنورب ۰ یدنا راو یدیعم

 ۳۸۳ ۱۵ ۰۰ یراق نالوا ی نت

 هدنقرش لوط ۱۳ ۲۱ ۲۵۳ هلبا یلامٹ ضرع
 ۱ . ردعقاو

 دنالوف هدنزکد قیطلاب و ۳
 كحوکر مقاو هدنلاعش كنصهرز ود

 هرتم ولیکم برص ۱۳۰ یس یس ةحاسم «بولوا هطآ

 روش هل رظنم تفاطا . ردیشک ۱ ۱۳۰ یسلاهاو

 یرلش وقزکد هلیسیهام دیصو ینایارب لزوک .بولوا

 .ردراو یوآ

 ۱ | هدعدق نامز ( ۲2۲05 ) 1

 7 یمسا وا ا سوداف
 هدنرزواو «یدیا هدنکوا كن رهش هب ردنکسا یر

 هلرل تر «قرهنلوا زکر یرانف هردنکسا روهشم
 هدنزکد كنابردآ یرکد-- .یدشفل وا طبر هب هر

 .ردنورعم ها ( هننسل ) موديلا «بولوا مقاو

 [*تعجص هنرهدام « هنیسل » و < هبردنکسا » ]

 ترضح یون باثح هوا هندخ ۳3

 د) نمدنفا ( هضر ) )باطلا نم 5 ود

 .. .احو لدو هدقبرفت ندلطاب قح «بولوا ینیرش بن
 .اسو بناج یالوط ندنراهداعلا قوف “وق یکه دیبا
 ۲ .ردشلوو قات هللا اشخ ترضنم بفلو نادیهانیت

 ریشیماه كن هرتلکنا ( 1۵۲۵12۳0 ) ۱ 1
 هرتمولیک ٩ كوچ رونو هدنفلتنوق ماهراف

 تنمتخر رول دم نمش قرهلوا هدنسیب ی لامش

 ۷۰۰ «بولوا هصق رب ہد سوب رع لامت یاتنم

 .. ندعم «یرلهاکتسد صوصخ هنلامعا یافس «یسلاها



 ندالع ربهاشم بولوا ه.صق 14 ندنلاما نامزوج

 ندناقااط .ردشملوب ناز طعسم كتاوذ قوج رب 1

 یدمش . یدبا هدهفاسم كلل دص ۲ ندو ۳

 .ردکر ک هسلوا ئارخ
 یارمش ریهاشم ( 0 فا | هک ادم — ر 6 ۱

 بایراف ناسا فن «بولوا ندنارا
۶ 

 یدرک اشكندنقرس دیش ر :ودشع |تأشن «دنسهبوق ٩

 هدنبیع كنسارج نوو هدنبرق

 نبدلا فرش «یناوی نیدلا لاک ,یناقلس دمو
 *یرهوجو یناهنصا جاورک لع ن دم «ءورقش _
 بودیکه رواشین ندننطو .یدبا یرصاعم ك رکرز "

 ؛ شفل وب هدنتمدخ كهاشناغط ندهقحالس تدم ۳ 1

 اتا نالسرآ لیزق كرهدک هاع؛رذآ ندارواو
 - الم هیارک هاکرد هدمبو ؛شّعا باستنا هزکب دلا
 ۵۹۸و ؛ شک هیاوزنا ةشوک «بوع زاو ندتمز

 هرک دن شم .ردشعا تافو هدزب رب هدنخرات أ

 ولا ) میکح هللا ( ییایراف نیدلا ریھظ ) یعاش رلسیوف
 هردرل_شمامهلوا ردتقم هش رفت ه دننس ( یاراف رصا |

 لج تب کیا رز وش .ردراو یناوود بت
 :ردندنراعشا

 رهوک نایمرد و راب رکش لعل تسارت
 رهوک ناهن "هدر ارچ لعل نايم

 ییاشکی كنر توقاي بل نوچ هدنخب
 رهوک نارفغز وچحه دوش درز مرشز
 تعاسره هدید عزج زاو دش رزوچ خر
 رهوک ناشف رد لعل نآ مت زا ماشف

 تلابا یراب تناسلاتا ۵0 هم
 و كنيرابو نو ۱ ونازاف

 هدیرجنا زآرب ندلحاس قرهلوا هدن_ںیقرش بونج
 یسا .ردراو یسالاها ۱۲ ۲۰۰ بولوا هبصق رب

 .رومو هقیتع راث | شب هدنفاراعا «بولوا هبصق رب

 تلود شک اص هداصقا برغم ( ۲62 ) ۳

 دی رو 5
 ۳۲۷۵ ك_ےک اص «بولوا یرهش كوس كا هرکص ۱

 هرتمولک ۰۵ تب نط «هدنسدق رش لام هرتمولیک

 طار یهدیسالطآ طع رو هد قرش بوئج

 ۳۶۳ قرهلوا هدنفرش هرتمولک ۱۱۰ كنسهلکسا

 ۔ض لوط ۷۰۱۲۳۰۲ هلا لامش ضرع ۰۳
 یرلضعب كنب ایس یرادقم كنسلاها .ردعقاو هدس

 ATT  و
 ی رل ەد هدلاح یراکد تسوکه دایز ند NEO ess كاب هدناسارخ ( بایریف دوخاب )

o: 

 ااف

 «هدهسرل شا مدا ینفیدملوا هدایز ند ۰
 ینا دلوا ععاج ی لاها هدنر هدار ۰

 رب لو ییوصو هدهووا رب لزوک رېش .ردظ ولم

 یخد یتھج کیا «بولوا عقاو هدنفرط ییا كربن
 هبات ییآ روتسم هلراعثا و شفلشیا لزوک
 هرتم ٤۰۰ ندرح یاذح نمز كرېش .ردشعاط

 ندنساذح گرهش كرل هت روک ذم «بولوا عفترم
 نوفارفح .ردراو یرلمافترا هرتم ۵۰۰ رابتفا

 هنمسق یهدنتم- رب كره هروک هرعت كہ رع

 ةود_ع ) هلکه دنتهج رب واو ( نیسلدنالا ةودع )

 هجالخاو اي“ یسلاها كنیر ره «بولنبد ( تیورقلا
 دا رج ناو ا كر ر رخ نگو

 هنیاور كني رکبلا دیبعوا «بولبرتآ هرللودج قوچ رب
 .شءرروچ نمرکد زواع* یزوبچوا هلیتفو هروک
 مماوجو یرلهمشج قوج رب كرېد ید نوک وب

 هللا روس هرص ییا .ردراو یرهبقسف كنب رش
 رر هدنرب هت كرلفاط ی.دنف راط يا «بولوا طاع

 ععاج)و یسوبق رب منص«هو لزوک كرهش .روینلو هملق
 عماج رب منصم كو میدق كو هلیسا ( نم ورقلا

 دروک ذم مماج «یمماوج ددعتم رکید هل فرش
 رادتی قوج كو یرسردم ددعتم هدنفارطا

  هرک امو ضراو یاب دصر تالآ اط رو یتک

 هلمتقو .ردراو یس هاك رب عساو یواح یر
 ندنمولع زک اص قالراپ كا كءالسا لام ساف

 یرلسردم هلبراهسردم یئد هدلاح یی دع «بولوا

 .رددودحم كب رللع نانوقوا ,هدهسیا قوج یمهبلطو

 ندعوم هروک هنناور ك « ساطرتلا ضور »

 ۱۹۰۶۱ ۰ یسهاخ ۸٩۲۳۱ كسماف هدننامز

 ۷۸۰ «یناخ ۰۷ «یاکد ٩۰۸۲ «یسهطوا راک

 هدنما كروس زکلاو یاج ٩۳ «یدحسمو عماج

 -ارطا «یساوه «یعقوم . یدبا راو نمرکد ۲
 كن هب راج هاهو تنبل هاب و غاب هلیسهمنامنا "ءوق كنف

 همیاذص ضب كانسيااھاو یسهبراحمش تمها «یترب
 لزوک دلا ثااسد و قسفرو نارص كساف

 یناک هنیمأت یندادعتسا EE TE یر رهش

 هءرظنم « هعانریک هنجما هک افیح «هدلاح یتیدلا
 لاح ر یق>هریدنونوا یخد ینتفاطل كن سهدحراخ

 - الوط «راط یرلذاقوس .رولبروک بست و تسارخ

۳۰۹ 

۳ ۱ 



 شا
 تعانصو تشز یمهیئنا سی كيو قاک ارث «یلقیشا

 یرهرانم شا هد رلعماح «یراو ند هب راریعم

 گود یخ یسشراح .ردکوشود یرلینبح « قبش

 ندکما هدنجا كرش . ردهدلاح و هنب «هدهسیا

 وب هدر رهو ماکو مازحا ندک و هلتاجوسنم شمپ
 هیغابد داوم «سف یزمریق ناناوا هيم هلیمسا دلرهش
 هراسو یقتبح لریص «هلفوط «هبحارس تالل ویعمو

 ساف کیو یکسا رهش هدلاح یکدم .رونلوا لامعا

 شم هدنرهرآ « تولوا منقنم هعسق کیا هلب راما

 .ردراو یارس ر صوصخ هریما و رلهلحم قرفتم

 بوم هام و « بولوا یرآ هدیس هل یدوم

 یسلاما

 .روناوا برض هکس «بولوا هد یس ها رش

 .هردشک ۰ “+ هدتناور رب و ۳ ۰ ۰ ۵

 نالوا یوم كنتلود رلیسب ردا یر ساف

 هدنرلګ رات ۱۹۲ و۱۹ ۲ندنف رط سیردا نن سردا

 ندسلدنا هدنمق نانلوا انب هدهنسیجترب «بونلوا انب

 ناک ن دناوریق هسیا هدنانلوا سیسآ هنس یعکیا
 یسجرب روک ذم هجو ر «ه4ل_دفلوا ناکسا رارحاهم

 ( نیورقلا ةودع) یسیعکیاو ( نیسلدنالا ةودع )

 ر
 هنیطباص تموکح تبون هدمب «بولوا یرلتختاپ
 «نوجا قوا نیش اهد هنااق ربرب «رلن وب « هوحاک

 كرلن ون «هلکعا انب ین رهش ( شک ام ) هدیوئج اهد

 «هدهسلا شقبح ندت زک هدننام

 هلو ام ق رک س تراجتو عیانصو ا مولع هب

 یساف هن نی ی هدعب .یدیا رومعم كي ,بودیا
 وا نالوا و كران وب «بودیا ذاحا تخناپ

 تلا كربث نالوا یسهدرک ات

 ردق كج هلنید رهش رب هر هدنبرغ ین هدنفررط
 عیسوت اهد تاق ر یماف ؛بودنا هوالع هلڅ رب كوس

 و ك دحومو

 كشن دا فسو

 ۱ .ردنرابع ندنوب مس نان د ساف یکی مویلا .یدشعا

 نابلافن | هداصقا (برغم ساف) با

 رم ر نخ ندنسهروا یرپش ساف

 هدرلف ام لز وکی که دنفرط ییا دروک دم ربث «بولوا

 رلن ون هدنجماو هدنتسوا دارهث «هلنامن ندعبنم ۰

 راهرو ق قوچرو ندکدرووص لو هر «كرهشلرب

 هاب ساق «بوبح هب هو وا ءهرکص ندکدربوح

 هدیفاشآ لیم کیا ؛اورالادمب یناعورم هلبرلت اتسونو

 . رولیکود هنغامربا (وبس)

 شا ف ۳۳۳
 یر لامش گانسهمطق اق رف .یاود ۱ 5

 تلود یصقا برغم عفاو هد شوک

 ۱ شک اص «هلتبسانم قأوا یرلتخباب «هنسهمءالسا

 . - راید صوصا يلد .ریلب رو ید یمن یتلود سافو
 .ردرو ث٥ اهد هلک ځد قاود ساف ماوعلا نیب هدنم

 ۰[ هل روس تمحاص هنسهدام « یعفا برغم » ]

RTDة.طلاب ( ۲26۱۵-۸۱206 )  

e) ۳یرنووک  ] 
 . كنرازج (دنالآ) میات ه هدنالنفو مقاو هدنلخدم

 | هردهرتمولک ۲۰ یک او :۰ یو ,بولوا کوس كا

 یوققوج رب «بولوا یلیتنقیچ یلبتنریک ك, یلحاوس
 غلاب هبیثک ۱۰۰۰۰ یبیااها .ردراو یرلناولو

 .رد ( نعاهیرام ) یسهیصق هعلشاب «بولوا
 تكنتکلع روفراد هدبقرث نادوس ۱ اف

 . كموطزخ «بولوا هبصق رب یزکم ا 7"
 ۲ ۱۳۳۳۱۲۷ هدنسیونج برغ هرتمولک ۰
 . مقاو هدیقرث لوط ۱۳۳ ۵۲۰ هلا یلاعش ضرع

  هدنلاح یوک رب مسج .ردعماج ییلاها ۱۳۰۰۰و

 . نزلا دبع یک اح روفراد هدقاس نرق «بولوا

 ۱ هبرصم تاوادخ هدمب و دز ندنفرط دیشرا

 ۱ هد تر كنم دیقممویلا «قرهنلوا طض ندنبناح

 ۱ . روینل و
 ` لشاب كان هد قرش نادوس ات

  لیکشت كضسا رمش نالوا لو ۱ هدوشاف

 هللا لامش ضر ٩۱۵۵۱۰ و هدهطآ رب ییدتنا

 «بولواهبصق رب مقاو هدیقرش لوط ۸ 7
 راعاو طبض ندفرط هرص« تودخ امدقم

 ۱ .یدشفلوا

 ثكنیشک یا ندنسارمش نارا] ۱.۰
 . ر د.صلخم لضاف

 تیب ود «بولوا ییناشاک (-- الم) یسیجنر
 ر

 شیوسب هار تایح عطق ز قلخ دنرپ
 . شیوکر س ات دننکیم یط هک رم تسیمد

 رقاب دمالم ن دم ازریم ) ییعنکیا
 هدديعم ناضلف یلع «بولوا یلناردنزام ( ضئاف
 تب وش .ردشع | تافو هدیاهدو «شتک هناتسدنه

 : ردکنوا

 مخز بل زا زاب شطعلا ناغف دیآ شوکب
 دراد رظل رد یدادبآ یتب هنشت نا رکم

 دوا



 دم یه سا اشا 79 لا 3

 [ ۰ تعحاسص هتسهد

 وا ندهنامم ءارمش ریهاشم ۰

 ا اس E و ۱ كب لضاف ۱
 رهاطیدح نالوا شا نابصع .ردشغوط هدنج ٩

 بحاص «هدقدنلوا لتقو ذخا هدنخ را ۱۱۸۰ رم ۱

 هلتعافش كلا عاب نسح یزاف ارد نادوبق هجرت "

 هنو ايه نوردلا .هلقوس هداعسرد ‹قرەلىراتر وق

 هدلواناخ دا دع ناطلس رودو ؛شلروس لوبق.

 هدا ناخ ماس ناطاس رود «هلحورخ ندنوردنا

 باح هدمبو هنتلوت سودر هلسهنر قلن کهحاوخ

 شعب لئام اکومو هنتناما نوامه نداعمو هنغلرادرتفد

 نالوب عوقو هدنقح هدمبو ؛ شفلوانیمت هرات رومآم
 یل هسودر هد ۱۲۱ ««ترزوا رلتاکش شب

 هتداهسرد .هلنلوا الم هتلع ر هداروا «قرهئاوا

 شارف ریسا هنس یدب «بول روس هدهاسم هئدوع

 ؛ شا تافو هد نګ را ۵ رگ ندق دلاق

 نفد هدناتسرق دیس لیزق هدیوا اا راوحو

 آر «بولوا یراعشا سالسو فیطا .ردعفلوا

 یکی اهل ر لث اونع « همانانزا»و « هماننابوخ »و یاوید

 - امشا ل عطقم و .ردراو یسهم وطنم رومدم"

 ۲ : ردندنو

 هرازو تنم رپ لضاف وب هنپ یدلو بجع

 راغا نا هن هلیوب هدازفا دورس مایا وب

 ی اعا لضاف

 [ ۰ تعحا ص ەنى را هدام« اش اب لف اف

 (هنومابلاةشئام) ie نامزلا ةلضاف
 .[ تعحاص هنعسا] رد لب

 وات کون تانحت هک ۳ داور :

 .اسر باذچ تان .E E ۱ هم
 یرلبعچوا هدتناور رو یجوک كا "تم كنيهانرتلا

 هدلاحره .یدبا كو ندموالک ما بانج «قرهلوا

 قالخاو یوقتو دهزو لاجو نسحو اک ذو لقع-

 هب یربمذهب بانج تبحم هدایز ندنرهریشم# هلیسهنسح
 (امضر) یربکلا ةجمدخ یرلهدلاو .یدشلوا رهظم

 هدهمرکمٌهکم لوا هنس۳ ندهون تره «بولوا

 هدنراشاب ۱۰ «یسهنس ینکیا ترمه ؛ شلک اسد
 بانج نانلو هدنرلشاب ۲۱ تفو وا «هدلاح یرلتدلوا

 كنيوبن بانج تانب رکید .ردرلشمراو هیاضترص
 هدنشاب كحوک یغد رلنالوا «بویلوا یدالوا

 ط ا ف ۳۳۳۱

 یهانبلاسر ترضح كاي لسن «ندن راکدتسا لاحرا

 تامل اراشم .ردرصع# هب همط اف بانح دافحاو دالوا

 هللا نیسحو نسح ماما نالوا یریمخیب *هدید رون

 كرا رب هدنسا نسحم ندا لاحرا نکیا لفط

 شب اج هک زق کیا هل ربا شزو مولک ماو
 گم دنفا( ماص) تائاک رف .ردشل هاند یدالوا

 هداعلا قوف قبمو تقفش یهدنقح هنطاف ترضح
 . رضح نیماماو ین رل مرتع جوز هلسي دنک «بولوا

 ابعل آ و تب لها ءقرءهراص هلبرلابع كرابم یترلت
 قوج رب هدنرلیلاع قح .ردرلشمروس ذاخاو هی

 مع ترضح «بولوا یوص هه ةفرش ثبداحا

 دلرلنبداق شمع بولک هیابند هرکص ند( مع )
 هف رش ثبداحا یرلقدلوا مدقمو عج را ندنس هلج

 بولواقالرایو ضاس هداعلاقوف ینول .ردتبثم هلا

 نسح .ردشلروب بیقلت ( ارهز ) هلتیسانم وب
 یرلاوقتو تناید هل رل اردو اک ذو لقعو یرالاجو
 ك ەدنةح یارو تمص نالوا هننک اسمو ماتساو

 یررد هج ره لصالا .ردلوقنم رداو قوچ

 قیالو نوفیوا هنبرلمرتم جوزو هیاشم هنیلقثلا دیس
 یف دلوالزان هع رک تبآ چاقرب هدنرللاع قح .یدیا

 هدفا هانبتلاسر :ردملع قفتم نیرسفلا نيب

 بانج لاحترا «بولوا هدایز كب قیطوسو تبحم
 یا ق آو ؛شمهلروک یراکدلوک هرکص ندیوبت
 یس هنس ی١ ثنهون تربه بواشاب اهد یآ
 .رد شا لاحت را ینوک یعچوا كنف رش ناضعر

 ناس ینرلقدلوا هدنرلشااب ٩ هدنرالاحترا ریا نا

 یسهنس یعکیا كتر یراجاودزا «هدهسروبدبا
 ین رلةدلوا هدنرلشاب ۱ ۵ هدنرحاودزا قرهناوا ارحا

 هدلاح و «ندنکیدتا ناس هیلاراشم خروم یخد
 اضتقا یرللوا شا لاحترا هدنرلشاب ترد یرکب

 قیرفت ندهمطاف یسهعرکكنیسح ماما ترضح .ردیا

 هسدنفا ناقثلا دیسو ( یریکلا ةمطاف ) نوجا
 .رلرونلوا دای یخد هلیسهینک ( اهبا تنب ) هلتبسن

 ادعام ند (ا- مضر ) ارهزأا ا زا
 نوناخ چاق رب هلیسا وب ندناس اه

 تن همطاف ) :ردشنآ هجور یراهفورعم كا «بولوا
 هک (هعاها ةیشرقلا فام دبع ن مشاه ن دسا

 «بلاط یرردار هل دفا ( هضر ) ىلع ترضح
 کم «بولوا یرلهدلاو كننارفح رفحو ل.قع



 7 ط ا ف

 هدیون ترضح تصمو «شاک همالسا هدهمرکم

 لارا هده ندم ءبودنا ترڪ هب هرونم ةندم

 ةيشرقلااطملادص نب هزج تن همطاف )س .ردشعا

 ك (هضر) هز> ترضح یون بانج هک( اهلا

 .ردهفورەم هلیسهینک (لضاذاا ما) «بولوا یسهعرک

 (ةیودعلا ةيشرقلا لیف نن باطلا تب همطاف )
 ك (هضر) باطلا نب رع ترضح ننمواا ريما هک

 .وز كديز ن دعس لدهرشدم ؟هرشهو یسەريشمھ

 همالسا لوا ندنردار رارب هل.حوز «بولوا یسهج

 «هدزوا ینیدلوا حرصم هدنرفاح ةجرتوت ؛شلک
 همطاف) س .ردشاوا بس هنمالسا 4ملاراشم ترضح
 ا ن لبقع هک ( هر ن هبنع دوخایو هبش تن

 راحل تش همطاف )س .یدیا یسهجوز كلاط

 س ءودندیوبن بانج هیرهطم جاوزا هک ( هیالکنلا
 .هدام « یناه ما» ] (بلاط یبا تن هتخاف ابو ةمطاف)

 ةر نب هته تش همطاف) --[ .تمجارص هنس

 ن هواءهو یهرشم 2 ده هک ( 2 یشبعل | هشرقلا

 همالسا نارك هکم عف «بولوا یسهزبت كنایغ یبا

 هک ( هرهفلا ةيشرقلا سيق تن همطاف) .ردشلک

 رع ترضح «بولوا یسهريشمه كبرت ن ا
 كنو یروش باحا هدننداهش ك ( هضر ) قوراف

 همطاف ) - .یدرلشما هرک ا ذمو عاقجا هدنس هناخ

 ه.الصسا لوا كا هك( ةماعلا ةيشرقلا لاجلا كذب

 هدارواو «بولوا ندرلنلک
 «هرکص ندکدتا تافو ثرالان طاح یجوز

 تن همطاف )س .یدا شود ههندم هلافوا یا

 یسهیشمه ل(هضر) دیلو نب دلاخ هک( هیمو زا دیلولا
 .یدیشراو هماشه نب ثراح یسهداز مع «بولوا

 .ردخکهمالسا یتوک هک 2

 ۱ ساع تش همطاف

 ( هب دادفىلا طایر ) ءبولوا نداق ر هرومشم هلملاح

 ره فا وا داشراو موو نيش تس وم هدهواز ناسد

 ؛شعا تریش هشاح

 ترفو ( بنز ما)
 حالصو تدابعو لء

 ندقدنل و هدداش راو سی ردنو ظعو هاسن هه " اط اد

 «بوقح هربنم ید هدنعماوج لار ا .هقشش

 «ردیا دارا هبطخ و ظعو

 . ودشعا تافو هدرعم هدنگرات ۷۱ .یدیا

 قوما دوام ۱ كالا دع تا همطاف
 ن كالا دبع

 ریش رج ه هثحایم هلا لع و

۳۳۳۲ 

۱ 
۱ 
۱ 

 ك رفع a ن رمو یزف تناورم
 ی لات حالص «بول وا ی ؛حوز

 ۱ :یدبا عباتو نونیوا هنجوژ
 EEE ناس اما 1

 م ) ا 5 1 هب وبلا ةمطاف

 ۰ .عوزت ۲ هر ( نسح ماما ن نسح یراهداز

  هداوقو دهزو هده رتو لاجو نسح یدیشروس

 ۰ دی وص یدزک ۰( اهضر) ارهژلا ةمطاف یسهدح

 ۱ 1 .ردهاکترابز یسه رت «بواوا نوفدم هدرصم

 هدرصم هدعب و هدب رلیمطاف
 E و نر 3 3 ۱ نویمطاف

 ۵1۷ ندنح را ۲۹۷ «بولوا هیمالسا تلودرب شم

 یسوم كتلودو .ردشع اماود هنس ۰ داد هنر ات

 .موقص «بولوا دءس نالآ ینعسا یدهلا هللا دیبع

 لیهامسا ن دمو ؛ شل باند هدنسهبصق هبیلس كم اش
 1 جو رخ هلبا اهدا یتفیدلوا ندناسن كفداصلا رفمح ن

 ندنف رط هللاب یتکمیم ایه هقیلخ «ندنفب دنا وب مدنتیب

 «بوحا هه برعم هل ؛ردنوک مدآ هنت س درد

 .نائلو یسالاو كلاروا و ؛شعا ررقت هده ساملع”

 ییسدنک هلدنامرف كب هفلخ دضتعم رادم ن عسي

 هد .یدیشعا سح و ذخا یرازن ی لغوا و

 «لتف ىس < هل ر وهظ یر هدنم"ا یمدش هللا ده

 .هدنخگرات ۲۹۷ «بورا روق ندسدح هل اغوا یدعسو

 هدهرص و .یدیشعا نالعا قتفالخ و تنطاس

 «قرهلا یناونع نینمواا ریماو ییعسا یدهاا هلا دىم

 < ندنش دنلو هدنساحدا باستنا هءرهاط *هلالس

 سف یمطاف

 تخیاپ «بودبا وا یبرهش ( «دهم ) هد برق
 ادس اود رب یلتوق رازن د لغوا .یدشعا ذاخا

 هداشرفآو : شءروا یه ردنکساو فمدنو «بودیا

 ناو رق هدهبش رفا یس دنکو «رابتخا ی

 سوت اهدتاق ر نک ام «بودیا طیضرار قوچرا

 هدنعسا (دلخم دیزا) هدنرود رخارا طقف .یدشٌعا

 نیس دنکو ءط.ط یناوریق ؛بودنا روهظ یجراخ رب

 روصنم یناخ و یغ را كنوب . یدشع ۱ هرصاحم هد هب دهم

 ندن دشاغوا 7 *یجراخ تدمر لیعاعسا هاب

 .یدشعا نما یوروم کالم «بولک ب اف هرکص

IIEهدنعسا اق رهوح هللا ندلزءم نالوا  
 .یرصم «2 رهردنوک یرفوط هق رش ین رادرس 1

 ٠ ناچ هی رهزار یترهش هرهافو «ط.م ندرلب دیشخا



۹ 1 2 3€ 

Kî ۳ ۹ ۸ 

 ف ۱

 روا -ندکد دنا ۳3 هننا راسو رارهق و سی ۲

 تخاپ ی هرهاق « 2 ر هک هرصء هلناقامت و ابرقا زەم ۱

 . ردشما " دی دج رو درب نوا همطاف تلود «هلک 2 دام

 قرد .هلا طط یترلتهح نعو زاخو ماش هدعج

 رکب رابدقاهرآ رو ؛ شمالشاب هکمرو-مکح هدب غو

 IT هت رلف رصت هضق هد ین رلتهح هفوکو لصوهو

 ندنرود كوللا سا کاخ نالوا یرلرعتل ۲ ِ یدبا

 ماش «بوالشاب هطاطحا یرلنک شو توق 9 ۱

 كنسافلخ دادنب ییضب كرار یهدنرلتهج هر زجوا |

 E 5 ندنرل هلوکد ر" هدرعمو ؛شمک هدب

 «بولاچ هباف هرکص ندافراف هلرل بز تفو قوچ رب

 ابو قرهلرا ندنجمادن ك ویو الغو طق ,ندنفیدلاق
 «بولوابارخ تکاعو ناشیر یاما گر هدنار وهظ

 رلرادمکح رهدیکو ؛شلوا یراط یک فعض هتلود

 ساق ار یاد تر
 ماشتارن .یدرلذمالتاب کنن مک > هلسان ترازو "

 لما «بوقیچ ندنرالا نوتبسب درب :مج نيطعسلف و
 | هرصم هلناهند راکت رف .هلغلجا هدیرارفس بیلص
 ماش تاپ , هلغفلاق زحام ندءفادم « كر هدا لوخد

 | تثبوو ؛ شغل وا دادمسا ندد ندلا روت یحاص

 یکن هلا هوکریش ندلا دسا ندنساصا ندنفرط

 | لطمم یرالودح و كس کال «ه4فط وق هت رافو بم 1

 1آ

 و ادتا گر هل ردنوک ین وا ندلا حالص

 شاوا روو هدرصم ندلا حالص 9 ثبو و

 E PER اا ٥۹۷ تباہ .یدیا

 | وبا نردلا حالص هیلاراشم « بورا هناا یاود

 ا ین هوا تلود «كرهدبا سول > هتنطاس تح

 ۰ ردشعا

 یس وه ثكتلود و یک. ی هدب راقو

 ات كؤ داص رفه> ماما ید هللا دمع نالوا

 کفوگح زکلا نویمطاف هلن وب ۳۳2 او قوا

 ؛ شعشیقلاق هنساوعد تفالخ ,بوس#ش ۱ تعانق هلدنطلسو

 هدایز ندنرق چ کا «بولوا مات هب یش بهذمو

 هما تفالخ ر “اغ هنس ه ساع ءاقلخ دادغب هدندم

 نالواییمتل | كرلن و < .یدرلشمرمتک هدوجو هبعش

 هنتیهولا كل ( هضر ) ىلع ترضح اشاح هّلاصاپ رک اح
 هدع) « قرهوف هادم للاب بهذم ر هلداقتفا

 . یدبا شیش ه:.-اوعد تیهولا هد نت

۱ 

 ا

 لا ف

 كنویمطاف ۰ ردیعصهدننیب رلبزرد مویلا یی بهذم
 «ردتبثم هلکن وش ینیدلواییصا كنبرلتارثو تدایس
 اطابط نا ندافرش ,هدنلوخد هرصم هللا ندلزعم هک

 قهراپ ترد ندننیف نع ,هجنروص یب *هرعش
 .ردرومشمینیدأوا شعد «ردوب سل م ؛قر ءراقیچ

 ترابع ندرادمکح ۱ ىس هلالس قویم طاق

 : رد هجور یرل-ولج خیرات هلرلعا ,بولوا
 AW یدهاا هللا ديره

 ۳۳۲ یدواا نب رازن دمت هللا اپ معاق
 > رار ن لیععسا هلاب روصتم |

 E لیععتا ن ذع« هللا ندلزعم

 ۳۹ "زعم نی هللاب زینع |
 ۳۸۰ زبنع نی روصنم هللا صاب مک اح
 2۱۱ ك اجلا ی هللا نيد زازعال رهاظ
 ¥4 رهاظلا نن دم« هللاب رصنتسم

 LAV رصنتسلا نب دجا هللاب یلعتسم
 4۹0 ٠ ىلعتسملا نب روصنم هللا ماکعاب 1

 4 ۲ رصنتسلا ى دک ن فرج | دف هللا ندل ظااح

 ۰ ظعاما ن لسعتا هاب رفاظ

 ۰:۹ رفاظلا ن یسع هللا رصنب زاف

 ههه طظنالا ن فسو ن هللادبع هللا ن دلدض اع

 e1۷ لا

 ونج یاق سا ( ۲۵62۱۵۱۱۲۵ )
 ےک روج اہمولوق هدس

 اا0
 هرتمولک ۰ كن ( هدوغوب )و هدنتلایا هق راماسدنوق ۱

 هدعافترا كلەرتم ۲٩۳۰ قرعلوا هدنسیض لامث | نویمطاف «هلک ¿| تافو دلوالب هتل نر نالوا

 هدنفارطاو یس اھا ٩۲۸۰ «بولوا هبصق ر عقاو

 درلن و هک ,ردراو یراریاج لزوک هلیسضارا تنم

 .ردیا نایرح رب نالوا یانمه ندنجا

 هدنق رش یاهنم كنسهطخ رصم ۰
 هبصق ر هد رق یدودح ماشو ۱ سوفاف

 .ردروطسم درو مالسا نوفارفح ینیدلوا

 هدنسقرش بونح یامنم كسراف ۲

 هدنبرق یزافوب نره هلیا رحم لحاشو
 .ردروک ذم هد « نادلبلا محم » یغیدلوا هیصق رب |

 یاقرفا (۴۵14۲2) هبلف دوخاب
 ندنت ی.اقسم هسنارف هدسغ

 ۱ ه الاف

 ۲۰۰ ك ( نوتیرف) و هدنسییونج مسق تنایبمادنس
 °4 4£ شه قرهلوا هدنسدق رش لامت هرتمولک



 لا ف

 هیصقر هدنرزوا رېل نالوا یمانمهو هدیلامش ضرع

 - «بولوا

 لحاس تبابلحس ( ۳۵۵۱۵۸۲19 ) ۲

 نالوا شفلو هدنسب ونج سادالاف

 لصان ٥ ,بولوا شمروس مکح هدنر مش ( هتنمدغآ )

 « هدلاح ینیدلوا ندنس«مق ( هیلابت-آ ) كدیرک

 هلذغلوا درع ندننط و هنس رژوا یس هاصبرح تاڈیشف

 هردراو یسااها ۰ ۰

 لوا ه:تس ۵17 نددالبم «كرهدنک هرو ذم رهش

 ۵ ؛ شعا طض فو هلساسډ مثاط رب

 تاقو 9۳ کت ندکدروشس مکح هنس ۰

 (لیر ) ندننن س دن ریهاشم یرصع

 "امر دن بووق هجا یترودغم .هبهچرآ بحاص

 ؛شعاپ هنیک امر هدناکش اقو ندجموت .هرزوا قاب

 ینس هرج تاللا كلوب س راالاق و

 .یدبا شا ارجا هم

 هدتیاور
 .ردنشطا

 هنجا یندح وم

 (-Faltehi, Falti ینصتلاق 0 ۳
 عقاو هدنادفر كنه نامور ( 66۲1 ]) ا +

 بررغ هرتمولیک ۱۰۵ كشایو هدنتلایا ( هواچوس )

 هدید و دح یس هطخ هنو وق و تار رتسوآ و هدنسل اعم

 زوعو یسلامها ۱۰ ۰.۰ «بولوا هبصق رب

 هدهبصقو ورت كو هردراو یران كو رولب روق
 © ا ما الا نفر بنات وام
 .یدیشلاق قمر

 هدننآ

 هت | بانو (Phalère) ورا ا هرااذ

 (هننک ۱) و هدنسب ونج لحاس كنس هطخ

 تن هنین و هدنف رط قرش كنناهلهربب قرهلوا هدنزفروک

 یا فا هنت یر نسا «بولوا نایآ رب هدنن ونج

 شفلو یرب ندنسهلکسا

 و ( نویک ) لوا هنس ۰۸ نددالبم .ردشلاح

 .یدشعاطب و هب هتن آ هلق رطرب ظوفح هلروس ین هاکسا
 برف «بولوا یمه رق یا هدنلحاس هدلاح ییدعش

 لوریمد ندیک هبهننآ ن دهری ( هرلاف کی ) یهدنتهج

 (هرلاف کسا) یهدنتهح قرش .ردندنرلفقوم كنطخ

 طوبرص هبهننآ هلیطخ لوب ریمد رب هربا هدیمهبرق
 زکد نوعسبلاها هنثآ نزا هدیسکیا «بولوا
 .رد رم يهاب

 هطخ هیرورتا هدایلاتا ( ۴۵16۲165 ) 4 هراف
 «بولوآ یمهدلب روهشم كنسهعدق ] «

 مت ۰ 2 هاف ه رب ۵ دعا ءهدهساا

۳۳۳۶ 

 ۳ هك وکر هدنعا (یرالاف ید هرام هتناس) مویلا

 - ردهبصق
 ابا وداولاق كن هسنارف ( ۲۵۱۵156 ) 1 هزلاف

 بوح هرتمولدک ۳ ۵ ك (ناق) و هدنتا

 .۸ ۲۸ «بولوا هب-صق ر یر هک ام هدنساق رش

 «یسهلقر لز وک «یناماکعسا ءیسهمف کسا ,یسلاها
 - هناخغاب د هلبرا هق راف تاجوسنم قومایو یکم لخاد

 .ردراو یر
 هنرياز رح هقراعاد ا اف

 اب رغ : وا ندنراسونح كا

 .هلزافو رب راط ك یک لودج ندنسهرب زح (دنال ال)

 رکید ندنراهیزج ( نئوع) هلا (دنالس) الاعشو

 ,قبطلاب یغد ابونجو ًانرث . ردشارآ هلزافوم رب
 .ییونج «بولوا هدنلکش كلثم رب .ردطا# هلب یک د

 .ریلآ یتروص موطرخ رب نوزوا و راط یسهشوک
 شک کا هدنفرط لاو 4 ء یو هونج ندلامش

 .یسلاها ۲۵۰۰۰ « بولوا هرتمول.ک ۳۵ یر

 هلرنامروا « بولوا قلآ و زود یسخارا .ردراو
 .یمهبلاعت لحاوس .ردتدنم یار وطو «ردروتسم

 .ردیرصو ك سکو یلحاوسقرش بوذج «بولوا تلا
 كن قر اياد یتح « بولوا فیطل تاق یسهرظنم

 كن زافو یهدنتهح و . ردشفلوا همس ىس هاب

 } ا نالوا یزکےم تبهامآ هدنلحم راط دلا
 ۍر وکر هنسهطا (دنالال) نداروا :بونلو یسهیصق

 ۱ ۲۰ ۰ ی هبصق ویک م وا کیلو ریمد هلبا

 .ردراو ارس ر 5 .ضروصخ هلارقو یسااها

 یرازج هنیولام هلر د مان و "د دیالّتلاف
(1les Falkland, Malouines) 

 مش كني سالطآ طرح رح

 ۰ هلا ۵۱۳ هدنقرش هرتمولک ۰ ۰ زانو

 هلوط ٩ ٠٤٠ هللا ٥٩٩ ۶۰" و ینونج ضرع ٠

 زواجم یزو و كوب ییا عقاو هدنرلءرآ یبرغ
 دنالقلاف ییرفو قرش یراکویب «بولوا هطآ كچوک
 ۔وا دنالقلف قرش یراکوس كا .رونلوا داب هلب رل مسا

 ۲۰۰ یبو هبیبرع بونج ند قرش لاعث « بول
 *ردهدایز ندهرتمولک ۱۰۰ یا یلع-و و هرتمولنک

 هللزافو ( دنوس دنالقلاف) ندنسدت رش دنالقلاف یبیغ

 . ۲۰۰ یو هدتماقتسا وا هنب هدلاح ینیدلوا شارآ

 3 سکوت یرالحاس .ردهرتمول ۰ یا یطسو و

3 1 
۳ 7 

 ال ۳

 نالجامو هدنسا ونج



 تا ی ی. تی ی یی نیت ی ی نی یک ی ی

 ۳1 ناو زا 0
۳۶ ۳ o 

O 

 هنسُغ راب كننافس یشراق هرهنوطرف نالوا یادش

 لامش .ردراو یرلنایلو یوق قوچ ےب ییشیریولا
 ردق هنرلعافترا هرتم ۷۰۰ .بولوا یقافاط یرلتی

 قلا هسیا یرلتج بونج .ردراو یرلغاط راقیچ

 یراراچ یشیربولا كب هنیعر تاناویح «بولوا زودو
 هنتام تو روقسا هلزب ور و سونادفام تمان یادخو ۱

 قجمآ . ردراو یناناش رانوط ینرب جالع یثراق

 لاها .ردقو یرار ییشیرولا هنعرز تایوبح

 طض ندنف رط یاود ۷ ) بولوا یرهلصا

 «شفلوا ناکا هلرارجاهم ایوروآ هرکص ندقدنلوا
 لرب .ردشلاق هدنراهدار سون ۰ یراللاهاو

 «بولوا تروق سنجرب هباشم هب یکلیت زکلای ناویح
 قوح كي تاناوبح یرلقدلوا شارب كرل ەك هليتقو

 هدقیت ساتسا یاوا هنس یرکب 0
 O « رقص ۵ ۰ هدراهطآ و

 هد یرلةلابو یراهغارمول,اق .یدنا راو تآ۱۵۰۰و

 ترابع ندهراسو دلو «یرد «تاناومح هردفوج

 نوق ۵

 .ودیرق هقارف نرم یک رب ی
 هیاروا «بولوا یسهاکسا ( ترون یلئاتسا ) یرازکص
 هن رل رع یرلاوه .راغوا و ی زوئوا هدهنس

 هلراسیس ابرثکا نیدبق « بویاوا قولوص هروک
 .ردهل دتعم یرلتدورب هدنسهاس قاوا روتسم

 هدننروص قانفاص رک هدهسا قوح یرروما

 .رروس مکح قاقاروق نزا «ندننیدق | بوفای

 .ردنرس كب یراراکز ور بونجو لاعت
Falkirk ۰ : 0) ۲ | | قریکلاف 

 .روداو هدنفلت وق (غنیلرتسا)

 عساو ر تبنمو هدنسدا اعش برغ هرتمولیک ۳٩ كغ

  اها ۱۱ ۱۷۰ «بولوا هبصق رب هدنرانک كنهووا

 برا هناخ ریمد مسج «ینراجم تااویح كوب «یسیل
 .ردراو یرلندعم هدنراراوجو یرهناکو د نداعم

Falmouth FEروف) كهرتاکنا (  
 ا هدنغلتنوق ا تولاف ۱

 «بولوا هلکساو هبصق رب هدنسیبیغ بونج هرتمولیک
 یرامتخر لزوک ىا عساو «یسیلاها ۰۶

 .ردراو یتراجم كلشیاو
 aii (Tenné) هلرکیدمانو ( Falémé ) ۱ لاف

 اییهافتس كن هسنارف هدسرف یا رف آ

o : 3 

 كب هدنهج وا «بولوا یبتنقیج یلبتنریک كو قلایقو "

 ماف
 «بولوا ره ر عیات هنغامرا لافثس زا سم

 ۱۰۳ 2۸" هدنتیح بونج كنسهطخ (نولاج هنوف)
 ماطر كسکوب هدب رغ لوط ۱ 4۳ هلا یلامش ضرع
 «قرهقا یرغوط هب رغ لاعت «هلئامز ندرلفاط

 كنس هبصق لفاب «هرکص ندنابرح تالهرتمولک ۰
 كنسارج .رولنکود هفامرا روکذ م هدنفرط تسوا

 كحوک یا ییا E یل هرتمولبک ۲ ۰۰ یضاشآ

 یرهلالش هلبرادسقاابق «هدهسیا اص هنیریس كرلیک
 هردعنام هتنافس ریس هدرلب راقو اهدو هدرلم" ومر اس

 كور ندنرا-:ک .رونلو یرازوت نونلآ هدنراوص

 یساوهدكرارب یهدنفارطا ینارع .رک لو زاتاوراک
 .ردیخو كب

 ,Fallope ۳2۱۱۵۵10 ) وس ولاف 1

 ۱ روي لا 9 پول ف
 0 ۳ «بولوا ندنسالع ریهاشم خیره لەو

 تافو هد ۱۵۲۲ و ؛ شم وط هد (هندوم) هدنراخر

 ینرلا*یحارح نفو جیرشت هدهوودایو هزب .ردشعا

 -وا ینایف_شک چاق رب قاعتم هم رشت .بودیا سیردن
 هلیعما كنسیدن؟ موبلا راوضع ضمب هدحرشت «هلغل

 .ردراو یرتا چاق رب هدرلنف و .رونلوا داب

 ۳ نومااف دوخا ۱ ا

 نتلارا ( غر رابوت هروتسا ) هدنسس رغ لاعش هرتم

 نداعم «یسااها ۱۰۰۰ «بولوا هبصق ر یرک

 كب رولوا جارخا ندنفرط تلود هدنراوجو یتکم

 . ردراو یرلن دعم رقأب نکنز

 هبصق رب هدننرق ( جذیا) هدناتسزوخ هلاف
 لمةسم كاع ریهاشم ضەإ «بولوا

 كا وهت وتسا هدج وا

 هرو دیا نام یر توقاب یخیدنلو یار

 هدنوتحیاشتسآ ( ۲2۳۵۵۱۱۵۸ ) ] ۰

 كنتلايا (وب ر) هد و 1 ۳ اماف

 « قرهلوا هدنق رش ثنتلابا ( ناوح ناس) و ه دن ی

 لر ۳۱ ۲۳۰ ندیسونح لر ۷

 نیتنجرا

 -وهچ «بولوا لاج «هلسلس رب دنازوا ردق هیونج
 ككو لا هرکص ندنرلغاط ( دنآ) كن .روکذ م تر
 یدمرس یراهورذ عفت ص كا . هلذاوا ینهلساس

 2۹۰۰ یو الف ودوم لرد
 ردهدنم افرا هرم ۰ ۰ یسیعغکیاو



DS 

 هتس وغاماف ۱

 ه2 دام « هسوغام » | ۰ ردنسلصا مسا نم هبصق

 سرق ( ۲2۳۵۵0۷۲5۱6 )

 هسوفام هدنصهز زح

 | .هبووبب تعجاص

 ۱ ه روغاماف

 قرلوا هدنسیب ون برغ هرتمولیک ه ه كغو ص وطو

 ەدەهسور ( ۴0۲14 )

 هدنل> اسزیکد هرثو هدنرزوا یس هر زح همش (ناماط)

 ینایآ كجوکو یسلاها ۳۰۰۰ «بولوا هیصق رب أ

 ۰ ردراو

 ۱ هما
8 

 تعجاص هنسهدام « هیمافا» ]

a 
 ۔اوتسا طخ هدسیف یاقرف | ( ام و

 هدنرلفاط كنتک.اع نوافو هدنتل | كن

 1۰۰۰۰ «بولوا موق رب ندهیجنز ماوقا نکاس

 . ردرلشغماوا نيمخت ردق سوفن

 هک هدد یاشرفآ ( هان ) اف
 هدنتکاع (لحاسنو2ل |) ا ی

 هنموق یتاشآ اناسل و ال «بولوا یجنز موق رب
 «بولوا یرلناج مصخ كرلن و «هدلاح یراقدلوا برق

 ندلح اسیر زکس هراردیا مدراب هرازباکنا هدن رل ملع

 اس .ردیسهبصق ( هرآ ) نانلوت هدرجما هرتم ۸

 كرازیاکن | رلرپ شعب رکیدو یسهبصق (انیلا ) یهدل>
 منو لقتسم ناه رلدکه درلفرط چا ء«هد۹ه سرا هدنلا

 «هدهسا تبنم كم یرارب .ررواشاب هدلاحر یثحو

 .ردهخو هلتباف یباوه ˆ
 ورازب ) هدنرلطسو تن ابل اتا ( EE كا

 قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتمول یک ۱۲ كنوراز و
 یره (( ورواتوم ) و هدنلحاس یزرکد قنایردآ

 + 2 ۰ «بولوا هلکسا و هیصف رب هد رق Ai صم

 هللا لکیه رب لزوک هدننادسم یو رمد ءیساامها

 یساسیاکر نزم هلرلعسر هناداتساو یسهعشجرب نیم
 . ردراو

 ك: ەر زح هفروق میان هاو ( 0 17

 - وا رک و # ۱ واف

 .ردراو یسلاها ۰۰ «بول

 .هطخ (دنالتوم) فا هقراعاد (۴206) ۱ و
 قرهلوا هدنسدثراق ىل حاس یلرغ كنس

 | هدنساضت قورمط كنتلایا نابوق

 خ a وراز زتل را ( ونیروا جم

 مس

۱ 
۱ 
 أ

 أ

 . یمظها لوط «بولوا هطآ كچوکرپ هدنزیکد لامش
 . هرتمولیکم بص ٩ یبهیعتس ةحاسمو هرتمولک ۷
 ۱ د قلاب هدنلحعاون * ردنشک ۳۶۰۰ یسيلاماو
 (هسر) و مسقنم هب هی> ات یا .رونلوا لامعا یافسو

 .رد2م* هنساضق

 E طرشت نرق محعاوا ) ۰

 ۱ و ا ۱ اف

 هک د يلچ یی < بولوا یلهبلف یسیجرب
 یبهجاوخ كنيفيطل یحاص هرک ذن . یدبا فورعم
 تب کار وش . ردشعا ارطا هدنحدم ,هلذلوا

 : ردندیراءشا

 بایح رب نر هرا وعم كتس هدکلعل رود

 باسبح رب نب رب هداوآ قایآ نیلاي قیچآ شاي

 راو هنيا زرلیا زنورد یقاص نت كاپ

 رب نب رب هدادید رظن هلیا مشچ كاپ

 «بولوا ندناضق (عرکلا دیع) یسیعنکیا تبسم

 یخاق هدناتسبیع و ؛شلوا مزالم ندهداز درز

 باح

 کوا تس وش .ردشع | تافو هدرلاروا نکیا

 هناشیرپ یوسیک لد ندنخر یدتیا ليم
 هناتس رع یدشود یدتبا كرت یتلیا مور

 ۰ ۰ ح 3 یا ینآ هجورپ یخد ندنسارمش سرف ۷۳

 ٤ ردبصاخحم فكتاذ ف

 لز اریشلصا نم (رادهددمحا هجاوخ) یسیجترب
 یهلوقنمو هلوقء مولع ندب زاربش هتل حف ریما ءبولوا

 لک «هل تع نع نح نکد فلات _سدنه لمصعلا كهز

 ؛ شلوا رهاتم هنوح و و لوبف نسح كمام لدام

 3 هص وت ید یمالا محف ربما نالوا ی-هحاوخو

 هبلج هنکد یسدنک یهاش لدام ی « 2 رز هدیا

 ل.صح نا تب دشک یاد هداروا و ؛شعا روس

 هدننافو كماش لداع ی . یدبا شا ماود همولء

 بحاص و ؛ شقک هتناب هاش ربك | هللا جف ریما
 كماش ماظن ناهرب «كرهدیک هرکز دجا هسا هجرت

 ندیم نسح چ7 هدارواو ؛شاوا یروءا رظان

 هدنګ رات ۱۰۱۰ و ؛ یرلکچ هاوزنا و تل زع هشوک

 حرش ی « زار نشلک» .ردشع ا تافو هدنشاب پا

 ؛ شا هیشحم ی « تاعثر» و « سنالا تافل » و

 اص ۰ رد_شمزاب حرش ۶ هد « ناسا ةبطخ » و



 IE ی ی و ی باش یا ی و ی شا هه سس

 ۳۹ و

 یهموظنمر هلسناونع « رلدتفه »و یراعشا اود

 :ردکنوا یعابر وش .ردراو
 دس رب تتسم فیرح زا هک هعرح كي

 دس رب تتسلا مد *ییشاح س

 دنلب قاط رب دنا هداهن ماج نیا

 دس رب تتسد هک هن شیوخ رس راپ

 «بولوا یلریمثک( نسحم دع ) یسینکیا س
 ندمولعرثک | ۰ یدیا EE اش فرص بوق الم

 « هللاستنا ههوکش اراد هدازپش « بولوا یسهرې
 هلا ندنفرط نامعهاش «قرهلوا لئان ههاحو تورث

 ند اشم ضد هدارواو ؛ شغل وا بصن هن را دص دانآ

 هلردس ر تیام .یدیا شعا هینطاب راونا ةضافتسا

 تدوم هرعشک «هلذفلوا لع ندروکذ م بصنم
 هد ۱۰۸۱ و شنا 4 ا تب ۲ «بودیا

 دنا هتفرک اچ لدیوادنا هتفد هدید زا

 دنا هدیر ام زا دوخ داقتع اب نابوخ

 ایسنیل و كریبک طی رحم ( ۲۵۸۱۳۵ ) 2 اف
 «بولوا رلهطآ یا قاط رب مدنی

 ۱۹۸۳ ۰۳ هلا یلاعش ضرع ۳۶۸ یراطسو

 هدنخرات ۱۷۹۸ را طآ و ۰ ردءقاو هدرة رش لوط
 «بو لوا e ندنفر طظ چ :ږاف ندننو رحم اقم

 .ردرلشع | E الرا 2ب رازباکنا هد ۱

 .ردنرابع ندیشکز وب کیا رب ,قجنآ یسیلاها
 هدنساضفو قاعح و تالو هرصب ۳

 هدنسق رش بوت> هرتم ول دک ۷ ه ثب هرهب و

 ٣ نر )و

 ۱ هدن رانک غاص یصنم از وق هوحاشاب كم رعلا طش قرهلوا

 تموکح 5 ء«بولوا هک ساو هیصق ر یزک ص هبحأت

 چاق ۳1 یک رهتنجآ رواو «هنشارق ك رک هل یغانوق

 - هرق برع رب تکه ندرل هلق هدفارطاو ندهراد

 اح هنلخدم تب رماا طش اذه عم .ردئرا,« ندنس

 .ردکو یب لب یسهبراجتو هبرکسع تیمها «هلفلوا
 تفشل ةه اھا تام اکعسا ضعب هدر هنس گل وص و

 نوفارفح .ردغآ و قاع” ثب یساوه .ردشفلوا

 یساش «ندنفیدغلوا فداصت هنعسا هدنراتآ برع

 * ندهرق ۲۲یسهیحان واف س .ردبا اضتقا قوا یک
 ی-هلج هک «ردراو یدل اها ۵۰ ۰ حر بک

aڪاشاپ ۰ ر دەب یادعام ندنرومام «بولوا » 

 «بولوا ترابع نداک هلبا هنقو امر ینالوصح

 .رونلوا خارخا یبوص لک یلیخ

 .اشمهسئارف ( 101۵5 ۴۷۲e ) لوژ ۱ روا

 ۱۸۰۹ « بولوا ندننو سای س ریه
 « هلا لنسخ قوقح مع .ردش و هدیوا هدنخرات

 «قرهنلو هدنرلالاکو یوعد هدسراپ هدعبو هدنول

 ۱۸۸ ۰ یدبا شلو ترهث هلمتفالطو تحاصف

 یماضعا یا۶ نایظنت هدمز و به ساج هدنخرات

 كنتموکح نولوایعجوا «بولوا لخاد هنسءصز
 هد ۱۸۷۱ و ؛ ششیاح «:هروط یثراق هننآ ارجا
 هحراخ هنسهده» «بولوا لخاد هننژیه هیلم هعفادم

 تلایا قلآ هد ۱۸۷۱ ۰ یدبا شفلوا هلاحا یتراظن
 كرت وسوم «بونلوا باا .توعیم ندتفرط
 یرظا ه.-> راخ یا چاق یخد هددنامز قصار

 «بوباضوا هنازحا ضعب هج هلام تیام و ؛شفلو
 یخد ندنونف و مولع .ردشعا تافو هد ۰

 باخت | هنفلاضعا ایمداق آ هد ۱۸ ۰۷ «بولوا یسهرپم

 یدشفل وا

lê رف | ( Fauresmith ( 

 e اروا هدس وذح ۱ تب امسرواق

 لحاس یرب ژناروا «بولوا ندنره,صق انتعم كا

 -راوج :ردعقاو هدهفاسم كالهرتمولیک ۰ ۲ ندننیع

 .رونلوا جارخا سالا هدنرا

Faversham 1فی هرتلکنا )  

 وا هدنغلتنوق تنک 7 1 اس رواف

 «بولوا ه.یعق ر دات تب لار هرتمولک ۳ تی

 یدنص هیدن رتسا و یس هناخو راب «یساما ۰

 .ردی-هیصق رب کسا .ردراو

Faust ( ) ر رشتنم هدایوروآ 

 مع” رب روهشم هروک هلاصم
 هددالیم نرق یعشب نوا «بولوا راعسو رک ایی و
 مولعو ؛شواع هدنرب ندنسهسونج كلام كابن املا

 ۱ تسواف

 و بیک و موج ,لیصحملا دمب یتسهفاک ثبونف و
 هئاریم ك ر ندنسابرفاو ؛ شتا صاصتخا هنیرلبسک

 ایوک «هرکصندکد تا فارسا یورترب كوس « بوت وق

 هنسوزرآ ره كن دنک ناطرش هنس ترد رکی

 یتاحو ی 5 دوام ات ثب دمو « هل.طرش ر كا تم دلح

 شا هلواقم رب هل سالم | «هرزوا كما مب لسد هناطرش ۱

 هدنرلن سل اوروآ دو لاصم و .ردروپشم ینیدلوا ۱
 (ووارام) و هالا ( هتوک ) صاش روم «بولب زاب ۱



 و | ف

 ا
 کد هنیطنطسف .بولوا یزو تاوکره
 كيوب هک ا یش ۰ (سویسب رق) یغوا دل وتم

 «ندنفیدغلوا لوبق یسهاراکانز فک: ندنفرط

 . دت سيا كا ضرع هن ومان كسی دنک كس وسب رق

 لتق نقوشع» .«قرهریدناق ییطنطسق ءهلناس یکی
 لغواو لاو تة .ةح نیاعنطسق هدعب .یدیشم ر دتا

 كرال.م «یقرهبالک ] ینغیدلوا ارتفا كماہلا یهدنقح
 .ردشمر,دتبا فالتا هدمامح یبهت-ؤاف هدنخرا ۷

 رو ردن ۲ ییس هماکح شوابس هلا هبادوس هءقو وه

 - روطاربعا امور ( ۴ا8 )

 بولوا نداق کیا زق انآ ندنرا هم

 ك (لروا قرام) یسینکیا و ك (نین وطن 7) یسیجترب
 «بولوترهش هدنهافس یغدیسکیا .یدیایسهجوز
 تمرح هدنرتاسح «هدلاح یرافدلوا نماد هدولآ
 هدنرلاقح یخد هدنرلنافو «یک یراکدروک رابتعا و

 | هنتسژاف

 تمرح هلصوصخم نیا ر نالوا یعص تقو وا

 .یدشغلوا

 هو اام دا( ۵۵و ) نود ها ۸
 ریوصت یلنایآ کو یلزونیو «بولوا رنج قاطرب
 بوش را هني رل توا تءارز بوک و لوی .یدرارونلوا

 .یدرازاشوا زذ شهدم و رضم رد را (ریتاس)

 .یدررید سونژاف هنبرلسډ ر

 .اقتعا رلہلامور کا ( ۲۵0۳05 ( ۱ نشو
 قانابوح و تعارز و راریق هدند

 هلا یرلکدید (ناب) كرل نانو .بوناوا معز یهلا
 یہعمو (هؤاف) یسهجوز ایوک ۰یدیا لداعم هموهوم

 لصانع .یدرزک هدرارق رار هلر (ذّواف) نالوا
 نددالیمو ءینیدلوا ییغوا  (سوتس) بولوا نانا

 امااتا ,بوروس تموکح هدموشال لواهنس ۰

 شکل یت داع كن هذاك هلآ و یقەارز هنسال اها

 یسهعن نالوا شهوس قوح یسیدنک هدنناف و و

 .روئاوا نظ کودبا شوق هنسهرص هماآ ندنفرط

 فن هل هدایلاتبا( و ۰

 (نابار) و هدنبرق یسیبرغ لحاس] «
 رازج (هدافا) ناک هدنسب رغ بونج كنسهربزج

 ضرع Veo rr «بولوا ى دا ك هک

ES ۳۳۳۸ 
 ۲ ۷ اد طبخ و ۷۱۰ By .ردعقاو هدیلا_

 یامنم زکلاو «ردقلآ یسطارا ءبولوا ِِ

 رو هدنرزوآ و هرب هدنعاغن را هرم ۸ ۰ دذ ر

 : ذاا نادنز صوصخم هنم رم «ةتل و در ران و

 هدنسدا ام لحاس - ردراو یس هعلق (هنیراقهتناس)نانلوا

 یسهبصق ( وعوفاج نا ) یراح ییلاها 0۰

 6 4۲۰ یسوفن كنهطا ریارب هلیسارف قم «بونلو
 رهراذم و رلامق قوح ر هدنلحاوس .ردئرارم نایک

 هلاق ندنسسادتا لاح دارلناسنا هدنرلما «بونلو

 هدنلحاوس .ردشغلوب راک و رلحالس شاط مقاط رب
 هد و الاوز کسا .ردقوح یبیهام دص

 ق كوس < بو دیا بولغم ین داود جائرق هد رق

 .یدرلشعارق تار ةظم

 هب رق رب لوس نزن چو[. نم هليا ب بز اف

 یارق قوج یرلهاب و ا «بولوا
 طقسم كنالعریهاشم شم و یغادلوا طاح هلا هک

 .روبدبا ناس یوه تونای ینغیدنلو یبآر

 اتهنتلود زیکت رو ( ۱1
 ۳ ۳ یطسو ك 5 اس ۱ لاباف

 هدنس رغ كنسهرب زج (وقم) «بولوا یسهطآ یر كا

 هلزافو رب دو هرتمولک 7 ندنو و «ردعقاو

 هحاسم و هرتمولدک ۱ ٤ یمظعا لوط

 یسیضارا «بولوا هرتمولیک عب ص ۰ یس عطس
 نالوا یغاط كسكو كا ۰ ردیناکر و عفت رص «یهضراو

 یس هت «بولوا هدنعاشرا هرتم ۱۰۲۱ (هردلاق)

 هیجاشاب .ردنغآ ناکر كونو ر شلوط هلا وص

 قوچ ك هلیتقو «بولوا لاقترو هلاریاخذ «ینالوصح
 «بولوا تبق كب یوص .ردشلزو یرلفاب نانلو

 برق هلحاس .رارالپ وط هرلجشرهص ینراوص رومغای

 عیانص .ردةو یرلنامروا .ردراو هدیرلویق ضعب

 لومم ندنام هلرلیش یک لیبز و تیس هیلحم
 ۷۰۰۰ «بولوا قوچ یاناوبح «ردنرابع ندرلرش

 ۶ ۵۰۰ و ۷۱۷۰

 انس همت

 ۰ «دوش ۲ ۰۰۰ راع

 یا كا و هدنسقرث لعاس .رد دوحوم زومو_ط»

 هلا یلامش ضع ۳۸۳۳۱۲۸۰۳ قرەلوا هدننایل
  هبصق (هتروه) عقاو هدب رغ لوط ۳۰

 نالوا یبعکیا .ردراو یسیلاهإ ۷۹۰۰ كنس
 یسااها راس «بولوا یسلاها ۲۸۰۰ كسوغنمالف

 ا
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 ارق «هلنلوا نکاس هد رها قرفتم هد راک ةفح ۱

 .راردیسقنم هبیحاون دكر هبا لیکشت
 كلام ہداق سا ( Fayetteville ( ل “اف
 .وکح هنىلوراق یلامعش ثهمقج 2

 قرهلوا هدنبونج هرتمولیک ۱۰ ك (نوتفنیلبو) هدنتم
 یرکسم كننلتنوق (دنالربموف) هدنرز و یرهن(ریف پاق)

 هدر رل .ردراویسااها ٤٦٩ ۰ «بولوا هبصق رب

 یارطا .ردهدنلاح هلکسا «هلغمقیچ ردق هب هبصق

 هت--ارک یلتباک «بولوا روتسم هلرلنامروا قاماچ
 .رونلوا جارخا نارطق و

Fairfield esهدنلامت یا سا  

 TE وق ) كالا 1 دلرفر اف

 بوئح هرتهولک ۲ 2 (نواموس) و هدنتموکح

 هدنرزوا یزاقو (دنالسباغن ول) قرهلوا هدن- سیب رع

 «بولوا هبصقرب یزک م قاتنوق
 .اکتسد صوصخ هنلامعا اتتا .یناع لز 6

 .ردراو یساوه لزوک كب و یرله
 نرخأتم نارا ( د ندلاء الع ازریم ) ۱ او

 ندناسن هوفص كولم و ندنسارهش

 :ردکنوا تیب وش «بولوا

 «یسااما 010٠

 درک بآ هک ار من تخادک نانچتقشع

 درک بابح مشچ ٌةمرس دنام هک یدرک

rهش اع ( ے> لادم  
 5 E یدتفا راف

 0 رود « هلبا لوخد هسا ردب قرط هدنخحرات

 لات هنتولوم رصم هدعب و هطلغ ایردت «كرهدیا
 تب يا ر وش .ردشا تافو هد ۱۱۳۸ «پولوا

 :ردن دنل مع ۳

 زلاق هدهرامغا هدهراب لوا ندایرق

 اک دما . مد لی 0
 ناشیرپ یدتیا لما باتک قادوا

 .زالاق هدهراکتس خرچ لد تیعج

 تموکح ( یس )

 نواكن ءمطاف كولم نروس
 هلا رفاظ یرد هدنخشرات ٥٤۹٩ «بولوا یبعچوا

 رزو «هدلاح یفیدلوا هدنشاب ه «هدناتق كلهاعسا

 "عسا هنس قىلا ازار هتخ ندنفرط سابع

 ۱۱ هدنرا ۵ را ۳ ندکتنا قارادمکح

 كور هدنتمج ماش هدننامز .ردشعا تافو هدنشاب

 قوچربو بارخ راهبصق و رب نکا «بولوا راهلزاز

 س ی

 | هلارصت رب اف

۳۳۳۹ ۲ 

 هللا ن دل دام ی-هداز ٠ .یدشلوا كاله لاها

 نویمطاف هک و «بولوا یناخ فسو ن هللا دم

 .ردشلوا ض رقم یسهل الس

 .ترد ندن--ارمش یزرخاتم سرف | ش او

 : ر دیصاخم كاد

 ازرب« .بواوایناردنزام (رفادگالم) یسحرب

 واز طقسم .یدنا

 ۱۱۱۸و « شمامقیچ قدنس هبصق (شو رفراب) نالوا

 ,یبرامشا كلوب نازح ی٥ حڅ
 : ردندن رامشا *هلج تس وش .رودیا حدم

 یدیا نور, هناخزا نکفطل نم هام

 دنچ ابرد تنم زا مدمآ ناجب هک

 «بولوا لرادناوخ (یعانالوم) ییخکیا
 ردکن وا تب وش

 تسا هدیسر ندیپتب مز ملد راک

 1 هنس هدافا و زراع كرحاص

 .ردشعا تافو هدنګ رات

 تسا هدسد ندکجم نوخ هرطق من نیا

 ةر دکن وا تی وش ,بولوا لدنوامنیسیعچوا س

 اد دوش ناراي هی رک ردق ار سح زور

 ادیدوش ناراپ تبصاخ دنکل ک نوچ نتچ

 كهاش رکا «بولوا لئامر یمن س

 .یارمشو 2 8 سەر * دی اش هنمان

 راد تایر روا باب یدب نس هموظنم

esك (مان ) هدینیح دنه ( ۲۵1 - ۲۵)  

 شپ (هنوه) هدنس هطخ ( نیشذشوف ) ۱ واف

 «بولوا هبصق رب هدنسیقرش بونج هرتمولپک ۰ ١۰
 هاکتراجم كب هلیتقو .رد راو ییلاها ردق ۰

 .ردهدندن یدعش نکا

 مالغ یولوم ن دمت مالغ یواوم) ۱ 9
 ندنسارمش ن رخ اتم كناتس دنه( نیسح

 .رولوا یم هبیدمرت نیدلاریبکحش یسن «بولوا

 - وتف «بودیکه دنه هدنت ۰ كکدلروع یءالعا دج

 بصن هبصنم ر هدنرق (هرک آ) «هلفلوا قفوم هناح

 تموکح نطب دعب انطب هداروا یسن «قرهنلوا

 .گنتموکح یلهد یردب تب هجرت تا : شمروس

 نطوت هدنسهبصق ( یهتا) هدننرق رگ کل منازل زت

 هدنتناتک كالرشنم گرلباوت ضب تثق .یدشغا

 . راف تاسدا «بولوا انآ همولع ثکا و ؛شلو

 رب نالوا لملاروتسد هجناتسدنه هدنسپ ردنا تال هیس



 یا ف

 هیاوفلا نزع» .ردشغعا بهر هسا زدی E قوخ

 ««ییحمرام» و ینیل ات یا هل رلناونع «یئافءاشنا» و

  وظنم چوآ هلب رلن ا وع «ادمشااهضور» « « ییعم راکش»

 تافو هدنخ رات۱ ۲۶۱ -ردراو یناود ب صو یتهم

 *ودکنوا تب يا ر وش .ردشم ۲

 رکد ییاضعا نک ادیپ ینکرک تب فال

 ۱۳۹ 1 ۹و هلو یورک رد ین
 یدیسیع یخر مرح یل نیربش یدق یلیل
 رکد ییاضاف دراد ناج ره نونک او درب لد

 شلخ رد لدقلق رد ناج شب رد نت ناغقرد بل

 رکد کذیا رب ادنیا نوردو نوربب مراد

EEEندهنامع ءارمش نا را  
 2 8 دنا او

 :رد۔ہصاخح و سا هاست رد ی ی

 نکیآ یرادرتفد ثلا قش ( - رم) یسیجنرب
 وا ملط موش .ردشع ا تافو هد رات ۱۳۰۰

 خب ددلابورپ ناناچ طخ هلصو یوک
 می ردلایخ غر نانوق هلاد ندلاد

 هدنتراظن هر زح هل راک اح هبساحم ضەإ و ه دنفای

 نااش هلق .ردشعا تافو هد۱ ۵۰۳ «بوذلو

 .یدمهنلوا سرتسد هنزاعش۲

 ن دلا قص ینطصء میش )— د ) یسخچ وا بس

 لیصحو : شه و ط هد۱ ۲۳۹ ۰بولوا لفوا كسدنفا

 E هردشع ا تافو هد: ۷ ۷ «نکیا لوغشم هلا

 راد زا توی یا وش نالوا ندنسدمل ۲

 یرالبلب كتدحو ناتسالک

 یرالبنس تفرعم ناتسوب

 رولوا نافعفقا و ران ولخ

 رول وا ناطلسهلد كلم یرب ره

 «بولوا ی دادفر (- رکل ادبع)یسیجدرد ی

 « و هدیا کاله ذم هداروا تقوی خر « هه نع هنار |

 2 اکو ت

 تام هکرد مرسب هرکی یرایرک
 تایحنم نایب نترب هدابود دیآ

Faenza ( ۳ ) 1 هطخ (ایلبما) فیایاتبا 

 تب هوار و هدنتلایا ( هنوار ) هدنس

 قاب ردآ قرهلوا ه دنساب رع توذح هرتمولک ۲

 یزکساضق هدنرزوا یره (هنومال) نابکود هننزکد

 رار هلب زا هلع یدم و ۱ ۲۸۰ «بولوا هبصق رخ

۳۳ 
 ۳ ی «یروس «یسیلاها ۳6 ۰۰ *ز

 رومشم هلق قو هل مسا (هسنایاف) خام ندنم” | كب هبصق

 یسهندعم هایم هدنفارطا و ی.هشراف ینیچ نتفلو

 .ردراو یندعم دروکوکو
eبول وا رفاه لایا( ےع الم  

 0 8 8 e ۱ یاتف
 هلناوبد رب صو :

 3 هردش#ار و را هل اونم «لا.خ قاتسه»

 «بولوا ندنسارمش نارا (نانعلع من 7
 ۳ ارت زن 1 ها ۱ :

 دئسم ,بودیا شیفت هدنارا هدننامز یوذص نایلس

 شا تافو هد ۸۰۲ «بو

 تافو هدنخ رات ۱۱ یر دعوا لئا هترادص

 . ردکن وا تاب وش .ردشع |

 تسا ینغ رکج غاد ز هلالو عش كاشا زا

 رکتح رد عیدادن ها هکام هراچب

 امغصا «بولوا ندنسار مش نارا ۳

 :ودکنوا تب وش ۰ردرلن

 تسا ندرکم ولظمو ماظ راع باطم

 دنا هتسب هناشاع ره لدع ربعثز

 «تولوا ندمال-|یامطاررهادم ) . ۱
 ۰ ES لر

 كلمو لماکكلم نده ودا كولم

 ندلالاج) یردب .ردشفل و هدنتن ابط تم دخ تالا

 ربهاشم ید ن دلابامش یغداو ( رفاوا یا ن

 . ردرلشغل و ندابطا

 : زر مش هللا مته و( ی
 ا را ننام | یادم 9

 دا هحاوخ نالوا شعا لاقتنا هناتسدنه ندننادرک

 ندنفرط هاشلداع یلع هنرزوا یهیصوت كنیاف
 نسح ۶-4 نع هنکد ندزاربش «قرهنلوا توعد

 هب ی هد هدننافو ثكملاراشم هاشو ؛شلوارهظم هلو

 هدع) . یدنا شا باستا ههاش رک ۱ «كرهدنک

 .ردشعا تافو هد ۷ «بولیکح هرعشک

 ا لاخداص ناطلس | ۳: 5

 0 0 ی فروم ۳ ست

 ندناجرج فیرث دیس یهیعرشو هیلقع مولع بول
 لیصحم ندهداز یاق هددنق ر مس قئرهو هبضایر مولعو

 تماقا هدنومتسق « بو دیا لاشتا هم ور راد ها

 1۳ ناظات و شوا لوغشم هلسبردت كر هديا

 فقاوم .ردشع |تافو هداروا هدنتنطلس لئاوا نبات

 ۰ ردراویرا هیشاحو حرش هب هبل بتک راسو ینیمذچو

5 
۱ 
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 تی ده ]اش اش دا El هلند کلش کم
 یوم هلن هلالس ناهاش ا روس تعوکح

 هدنتمدخ كني هاش دوم كنا لصا نع «بولوا
 ۱ ٤۸٤و ؛شفلوانیبعت یلاو ههر وکم طخ « هلن وب

 هد ۱۵۱ ٤ «بودیا لالقتسا بک هدنسب دالرم خرا

 ۰ ردشعا تافو ۱

 یجنزکس (نیدلا ر ى
 ربهاشم یرعمه نرف وتسم هللا حتف

 هللادجح هجرتلا فااس « بولوا ندنسارمش و ادا

 هلال ضفو ن دلا دیشر هحاوخ .ردیردار كنيفوتسم

 .ردشغل وب هدنرلتمدخ كنب دلا ثایق لغواو

 ۲ ۶ ن دجا ن لا 5

 و
 مرکو و دوحو عاش و ب دا و مع «بولوا یرزو

 اب دا م اعاد ینانوق . ردناد ر روپشم هلتو اخو

 هفوکو هرصإو ییرع ءاعصف ارچکا «بولوا ارمش و

 قوج كب همولع .یدردبا توعدو عج ید ینس الع

 هلبتف رعم م جلا یحم نب لع «بولوا یقاص و تح

 راو اک عصاو ك شغل وا بیر و عج

 كم قبح و تمرح هدنقح تاذ وب كاکوتم . یدیا

 ییسدنک «بولوا هداز

 هل هک عا راو قاص ردق وا هک هعلاطم

 ی«قیقد چاق رب ,هعبقلق ندسلح هدننمت تحاحرب

 نامه ییاتکرب ینیدیشاط هدنبج «نوجما كم «مریگشوب
 لکوتم هدنخ رات ۲ ۷ .شعارالشاب هنهوقوا بوحآ
 «لج تب کیارب وش . ردشغلوا لتق هدکلر هلا
 * ردندنراعشا

 مد كق . شعا زامربآ ندنناب ی

 راک اهابا و یقاو

 اهم عطتسي قم

 اهب رقب ادحو تددزا اهنم تددز اڏا

 ددسعتب یوص نم یسارتحا فکق

 یفلا و

 ددزب ةدایزلا

Nهنلادسع ی دک صن وا مات ام  

er۱ ناقاخ لب  EN.سادنا  
 ندنسارعش ریهاشم سلدنا «بولوا ندنهایداربهاشم

 » TE » یواح ین راعشاو جارت هثاوذ ضء)

 طم و E لی هرابع نصب وم هلاونع

 € 0 لها ق س الا ح رسم و سغن الا

 ېس جوا ست یرنصو یلع-و "یرک هلناونع

  OTEرب. اس ات کک ۲

aN 
 .تحایسو رفس قوج ك .ردراو یرئارب هرزوا

 هدشک اص هدنخ رات ۹ هدد اور رو ۵۲ ۵ ,بودیا

 ن نلعب نسحملا وا .ردشفل و لوتقم هدناخ یضیدناب

 هردنونظم یغیدنلوا لتق هلا كنيفشات نن فوت
 عبط هدسنوت هدنخرات ۱۲۷۷ یر كنرارثا

 ۱ . ردشفلوا رشنو

ES EEE ۰هبصق چوا هلعسا وب  

  ۱ rSردراو :

 هرټءولک ۱۱ ۵ كدابآ هلا و هدنتلابا دابا هلا یر

 هدنسهرا یراربن هنج هلا كزک و هدنسب غ لامش

 «بولوا مقاو هدنرزوا یطخ لو ری مد قرهلوا

 قاعس .ردراو ینراجت كلشيا و یسیلاما ۰
 یسلاما ۱۰۳۸۷۷ كغاعس .بولوا یزکص

 یشماق رکش «نوفآ «دیویچ «قوماپ «هریخذ و
 .ردراو ینالوصحم قوج كم یقامتم هبا و

 هدنفاینس هکر كنتلاا ونمکل ییعکیا -
 « بولوا عقاو هدنلاهم هرتءولنک ۲۲ فناول رک و

 .ردراو یسااها ۰

 كل ەرک وهدنغاعسر تاایاهرک ۲ یسیعچوا --

 5۸۸۰ «بولوامقاو هدنسیب ونج برع هرتمولیک ۷
 .ردراو یدل اها

 ندنکولم نات ن
_ 

 یمهجوز . كناهعهاش لع یدوب هم
 مسج هلسیعسا ( دوس یروب ف ) هدیلهد «بولوا

 . ودیسهبناب كف رش عءاج رب عنصم
 وىي روم دکل نکد °

 .ردیاغوا كوس ك.حاص ا €

A LE E ۱ ES 
 ِ مس ق
 ۱ هر 6

 .ردشغلوا لتف هد ۸٩۹۲ و ءشعا سولح هدنخم رات

 | ینیسح ىلع حقق
 یواح ین راء_شا شب و ییسماسا كار ۸

 فلا باشک ر هل ا ونع 6 دیه ءارمشلا 7 «

 ودعا

 ,ندنسادا

 ,ندنسا رعش دنه «بول وا

 وات شه

 قروس تموکحهدنارا موبلا a ی
 یعکیا ما رایاق هاشیاع

 یسوم فی هر وک« تلود « بولوا یر ادرمدح

 نامز تر .ردبسهداز ردار دا رز اف[ نالوا



 حت ف

 سولج هنتخ نارا « هنرزوا ینافو كلاخ دمت ١

 تاکسا و عفد ینسهفلاط نیفلاخم هل رلبیقرو ؛ شع

 قوس رکسص هنرزوا نا:سجرک « ی

 تیام هراخر قلود: هسور قجا « بودیا

 .یدشمامهلوا ردنقم هنطبص كناروا «ندنیکب دتا

 هلا هرتاک | هرکصو هلاتراپانول یثراق هب هیسور هدع)
 ییدتنا هلا هیسور تیاهن

 بّاف ینرلتهج ناورا « بولوا بولغم هدهراحم
 یتاره «بودا هبراح یخد هلنا:سناءفا . یدشعا

 ندا روهظ هدننب لفغوا يا «هدهسا شع طیض

 هئس ۸ .ىدشملؤأ منام هنس هظف اع فالتخا

 هک عا تافو هدنګ رات ۰

 هک «اودشلوا

 ¢ هد۹_سأ شا قافنا

 «بوروس تموکح
 یخ ازریم سابف ن هاش در یورو

 . زدن زدن كماش ندلا رصات قراس هاش

 كاد يا ندنرناح مرف ۳
 کیا 5ر رر | یارک حف

 زا «بولوا ییغوا تیاخ یا رکتلود یسیجترب

 هلن رکسع عرف «نکا یناغلاق تا یار کز اف یرد

 FE یر ۲ هدنژرم تالار نا دک ناطاشس

 رظن كهاشداب هلمتمدخ ن

 «هلفع ارث یاب تا هاب ا مظعاردص و یییحوت

 هنفاناخ عرق هدنخشرات ۰

 سدح هدرفس و گر هدک

 ۰ ۵ هدندوع ندرةس

 یناس و :شعا تعي رع هفرط وا «قر بروس بصن
 «قرهنلوا لزع اشاپ نانس «نکیا هدک.2ا تدوع

 یا رک زاغ فن وب , هلک.. که ټر ادص دنسم اش اب مهار ا یاس

 ضرع ینساغا <« ندنغیدلوا یس ەق | س قوقح هل |

 ینر ندنسکبا رو هه ك: لاها «كر هديا

 نادنخ یثاب هقرفتم سکر چ «هرزوا قمر دشالرارق

Eكيا رک, زاغ یخد و « هدهسیا شلوا  

 اط ۳ منا قوا «ندنغیدنلو یرادفرط

 یارکیفاف تب تاپ ءهرکص

 تگ نع یم هتدامسرد هجرت بحاص «قرهنلوا اقا

 بردار لوس هلللافغا كرادسفم شمب « نکیآ

 فالتا «بولب روا ندیصو یدنکبدتکه فعئالعادو

 مر ك .ردشفلو | عذ ید یدالوا زوقطو ؛ شفلوا

 .یدیا هدنشاب ۳٩ هدننافو «بولوا تاذ رب روسحو

 .ردنآ جوا زکلای یتدم یفلناخ
 تلود هداز یارک ملس یجاح یسحع

 ص ندکدربو تسمس هرل هق رفت

 E فو تف ۳۳۹۲
 ۱ یعچوا كیارکن البق ی ع بولوا ندنرالغوا كارک «هدنر" ۱۲۱ ۲ «بولوا یسلاو سراف هدنتنطاص

 یغیدلوا روناق كاندلا رون هدشفاناخ یکەمفد

 قوسیثراق ههاش ردان «هلفلجآ یرفس ناربا «هدلاح
 رانا ء هرزوا قلوا قلم هنوام یودرا نانلوا

 هرکص ندرفس و ؛شقا تعزع هبهونک هلیرکسع
 هزبو ةافاکم هتمدخ کیدا ؛بودا تدوع هنداعسرد

 هارواو ؛ شفلوا هداماهعرق «كر هل رو قا هبرآ یغایعس

 فداصت هتنافو كیارکآدام نانلو یاغلاق لوصو
 هدنخرات ۱۱٩ .یداشادبا بصآ هنر هک ا

 هدهرصوا «بولوا یناخ عرق هنیرب كءاخ یارک نالبق

 «ندنرلق دقاب نس هبصق وصهرق هلالوخد هعرق راسور

 هدنس برق (یللفاچ) هدهزیو و «لزع هدنخ رات ۰

 تافو هداروا هد ۱۱۶۹ و ؛شاوا رومآم هتماقا

 یللا هدننافو «بولوا هنس ر یتدم كنفلناخ .ردشعا

 .یدنا زواج” ین اب

 (یدنفا س یلع هداز كب ناثد )
 «بولوا ند هرنامع ءایداو العنب رخأتم | یت

 لی هادا رد هدمل و هدنتکلم .رد,ازهسور

 ؛شلوا لوغشم هلس ردن هدیدامسرد « بودیا ملع

 « بولوا رلعم هدهبلدع فرامعم بدم تدم رو

 هدنفرش عماج اف « هلکرت یتروم اب وب هد ۳

 ریلا » .یدشُعا تاقوارهح هنسیردت فیر# ریس

 « ناطلس ةباح » و « نعؤملا راشت-لا حرش ف نسل ا

 1 چوا هل رلن اونع « تاع هامرس» راد هثب دحو

 یمهلاسررب عوبطم هلساونع « ضرالا تاقبط ل و

 .ردراو

 ثكنیکمر رثمح «بول راندن ابنهمریه اشم ۱ هه

 لقعو لاج و نسح .یدا یسهراح 7

 دنشرلا قوراه .هلذلوا لداعم هنسس یخد یساکذ و

 رذع رر رفەج «هدهسیا شغل وا بلاط هلتاعف د ندنف رط

 هفلخ هدنلاوز دارایکمرب تاهو ؛ شا عانتما هلسار

 یی دتیارصا نوکر .یدبا شغل ۲ ندنف رط هیلاراشم

 ییسپ دنفا اما هلا عانتما قدك وتش نق رش ر

 هنشاب هلزاس یهدنلا ندنف رط دشر «ندنکی دتسا داب

 .رد وم یغیدنل وا فالتا بول روا

 «پولوا ا سرف (بارتوبا)
 نوا تيب ۵ توتف

 مکن رکی ةئاغب برمشم نمه رب نم
 ای دراز دیزاس مص كنس كر زا

9 ۲ 



 سرف (یرو ازربم مالساالا عیش) ی ۳
 “لج تب وش «بولوا ندنسارعش و.

 * ردندنر اعشا

 یرس رآ نور هناخ ةنزود زا لوا
 یتکز اب ردوت هک مراد بات ردق نآ

 هدنسهطخ راپم كاتس دنه ( ۲۵۱۲۵ )

 تان 4: طر و هدزغاعس و تلایا (هنطب) یو

 -امرا كنک قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتمولیک ٩
 ۱۱ ۲۹۰ «بولوا هبصق رب هدننسوئح لحاس رخ

 تاجوسنم قوماپو یرازاب ین راجت كاثیا «یسیلاها
 .ردراو یرلهاکتسد

 ناتفن لع ی بارش) E ها رخ

 ايدا ریهاشب (یدسالا یروغاشلا نابتف

 ؛ شه و ط هدساساب هدنرل را ۵۳ ۰ «بولوا ندارعشو

 ناطاس

 ربما یحاص قشمد ندنسابرقا كند وبا نیدلا حالص

 .ردشع | تافو هدمشمد هدنخ رات ٩۱ ۵ و

 ثكنبدالوا ,بولوابوسنم هکر ابلاندودومن دلارون
 ندنادرفم و یرامشا ناود بت سم . یدنا یاب

 لج تاب کا وش .ردراو یناود كحوک رب ترابه

 - ردندنرامشا

 رهاز هاز كبتنحو درولا

 رفاو فاو كيتلقع رعسلاو
 رهاس مان كا وغ قشاعلا و

 رک اش كاشوہف فاحب و وجرب

 Phthiotide, E اب 0

 هد ونح NE r ۱ هو

 هدشامز ىه را ۳19 «بولوا هطخ و

 یزکم .یدرویدا لیکشت هریغص تلود رب

 .یدبا یسهیدق ٌةنیدم (هین)
Phthiotide, ۲ E 

Eهدک وف غارت  (et e 

 رېشیکب دپ هیلاست "الام «بولوا قدنراتایا نان
 “ابونج ؛هلبرلتلایا ابلوتا | عم ایر اق] “ارض «هلاحر" و

 یخ داق رش «هلبنلإا هقینآ مم اینویو هلبزاروکت نروق
 نوتز و N نارا ندهرف نسهربزج زو ضا

 تباہ و هلرازافوب یرکبرت و (یروا) و یرازفروک

 ۔ راب «سوشف ءرددود# و طاح هل زفر وک سولف

 ۲۹ و اضق ٤ هلبرلم»ا سرود و سیرقول «سیسان
 ٩۰۸٤ یسهیعطس ٌهحاسم «بولوا هب هیحان
 .ردیشک ۱۳۱ 4۷۰ یسیلاها و هرتمولیک میرم

 ر خ ف سس

 (سی رت وا) هدنس هیل مث دو دح بولوا قاغاط یسمارا

 ردق ههرتم ۱۲۲۰ قرهنازوا هقرش ند غ یئاط

 ۔ روک قوتبز هدنیونج كفاطوب .ردیا بسک عافترا

 راط ترابع ندنسیداو یربن (هداله) ناکود هنبزف
 هونج ندلاعش هدننونچ كت داو و «بونلوب هووا رب

 هرتوواتاق : یر هیاشاب ۲ «رونازوا رلغاط اط ر

 هټوځ 18 ۲۳۰۲) اتسودرا و ء( هرتم ۱ ۰1۶ )

 سانراب رومشم هدا س هر واج دو دح و )م ۲۰۱ ۲)

 .ردیرلغاط (م ۲۵۰ هروقیل هلیدیدج مان و
 ناکود هنلوک سایلوموت هدنلامت كنفاط سانراب

 ییداو یربن (ورنوروام) هلیدیدج مان و (هسیفس)
 هقشب ندرهن یا و .ردیا لیکشت هووا ر راط یخد

 هدنسیونج مق هرزوا كلکود هنبزفروک تنروق

 ( نویز ) یزکص .ردیا نایرج یربن (سونروم)
 هدهج رد یعکیا «بولوا یسهبصق (ایمال) هلرکیدمانو

 ورزم ردیدیسقالافو هنولاس «یتالا"] یرلهبصق
 هردنود ندنسهحرد «.احم تاحایتحا یتالوصعو تاع

 كناعو هدنسهطخ نامع كب رملا ةرب زج ۱ ے
 لحاس هدنسدب رغ لامش هرتمولیک ۲۵ ) ۰

 . رد هبصق ر هدرح

 هد رق 2 هتل ود ها ده 2 ۷ ۵

E1  
 هردروک ذم هدنرابآ بص

 دجا 5 ج ۳9 وا )

 ءاهقف ریهاشم (یزیظتنلا ۱ مالسالا و

 كرهلا ءاروام لصا نه یدادحا «بولوا ندهیعفاش

 هدنخرات ۲۹ «هدلاح ینیدلوا ندنسهطخ (شاش)
 هددادنب هدمب هداروا ادتناو ؛شوط هدنیفرافابم

 راسو غابصلا نب رصن واو ندیزاریش یقحسا وبا
 قعسا وبا «هرکص ندکدتا هقفن ندنرصع ربهاشم

 كنیم رل اماما ؛كر هدیکهروناشین هدکارب هلا یزاریش
 ؛؟شعا تیلها تارا هلم شریکه ب «دحابم هدنروضح

 قعسا وا یداتسا < بودیا تدوع هدادفب هن و

 كہلا راشم

 ا هسردټ هدهیماظن هسردم هدنخشرات ۵۰ ٤ و

 ؛شعا ماود كدهدتافو «بولوا

 |S هدنس هرقم زاربش باب «بودیا تافو هددادغب

 ؛شلوا یو تي هسف اش ءاهقف هددنافو

 هد رات 6 ۰ ۷ 3 ۰

 ین قوح ر ه دون .ردشغلوا نفد هدنناب كند

 اتك یناونع « الا ةلح » یرومشم كا «بولوا
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 ءندشیدزاب هنمان كمالب رهظتسم هغاخ هک« ردس

 .ردفورعم یخد هلمئاونع یرهظتسم

 ا یودزب مالسالا رخف

 لوصا هو « ههقناالوصا » بولوا ذدهفنح ءاهةفربه

 هلسناونع « طوسلا » «یناتک یا هل رلناونع « ندلا

 ۱ یرات آ شمب رکدو یر عم باتکر هرزوا دلح نوا

 .ردشعا تافو هد 1۸۲ .ردراو

 ها او

 الس هیون لآ (هیوب نم وب هل ودل ۳

 | هدنګ رات ۳۶۱ ,فولوا یرا یجدب اا

 اوا یکاح نادمه هدننامز كن ردو ؛شمغوط

 تفلاخحم راهظا هب هلو دلا دی و« و هلو دادو یراردارو

 هد هه راغ یرلکدتا هدکلر هلک اح ناتسربط «بودیا
 ۷ ۳۷۳ . یدیا شچاق هرواشب «هلغلوا بولغم

 :یوک هت «4هشر زوا یتافو كن هلو دلا رغف هدنگر

 | هد ۷ 7۳۳9 قاب دوس تر وکح هش €

 .یدنا رادرکحرب زس ض هردش | تافو هدنايغصا

 .ردشلوا یناخ هل و دلا دج یفوا

 ارم ناربا ( نیدلا دی ) ۳9۹
 لصانء «بولوا ندنسالعو هل ودل نو

 0 هداروا «هلع نع هناتسدنه «هدلاح ی دلوا لنالبک

 وش نالوا راد هلزه .یدشلوا لئا «هاحو تع

 هک وا ترب يا 1

 مروز نکیلو دوزفب هجاوخ
 مکشب نکیلو لوغشم تک

 نکیلو دوب ناب زيم
 مرد نکیل و هدروآ مات

 4 و ولم تر ندا ۱ وا ریضحوا (هاتکو اما ترک ۲
 اب هر و ک ذم « بول و

 .هردسوروت كد لا ی كالم نالوا 0

 «بولاق سوح هنس یدب A کت دلا نکر ر یردب

 طایرب

 تأود

 | نازاف «قرلراقیچ هلبتعاغش گزورو رىما هدمب

 | كزوروئ ریما هنب هدنفشرات ۰٩۰ و ؛ شقی هی كناخ
 ماعقم هدناره «قرهنلوا بصل هرب یردب هلیبعس

 قب نازاف زورو رما هب .یدیعک هر
 قازسافو «هدنکیدتا الا هثناب 2 .بولوا مهوتم

 شما مج اا هنلنترعم| نالرا روم ۳ هنذخا «بودنا

 e یردارب «بودیا نا.صع هاخ نازاف هدمب

 یردب نالواشماکچ هبهماق رب .یدشعا هیراحم هلناخ

EE: 0 ۲۱۹ ین رب ا 2 4  
 8 1 ٥

EO. es 
 Ra هنس يا هدعو قوا هدننامز

 .ردش۶ | تافو هدنشرا ۰٩

 ء تالوا ندا توز گزرد زا ۳

 و ناخ 1 اطلس ۱ نالا ۳

 ندقدلشایغوا تدمرب ««< ۶۱ نایصءیاولعفر هدنن
 هد۱۰۱«قرهنلوا قوس هتدامسردو نا «هرکص

 3 . ردشفلوا مادعا
  N 2مش 2۳ ۱۱

 ۳ دوم تا ی نیدلا ۳

 كظماو نیسح رومثم ) بس انالوم ) یسج رب

 نحو ظعو یک یردن یخد یسدنک .ردیلفوا

 تافو هدنخرات ۹۹ .یدبا رهام كم هدنصوصخ

 یسهموظنم ر هلا وع « زابا و اه ها

 ۰ * ردکنوا تب وش . ردراو یراهشا خو

 ینهدمآ نوک هیلاق طخ و لعل بلاب
 قشهدمآ نور زا را هتتسارا بع

 000002 € انالوم) ىیەکیا

 رد شم ۱

 ءردکنوا یعابروش .یدا ندنسامدن كرس ناطاس
 وا را لیس تسبچ كشا نم مشچرد

 وا مت لیخ دنیک ناجو لد نت رد
 نم لد رد ؛یداش دوب هدمآ شود

 وا من لیفط تفک یبحهچ مک
 «بولوا یلدابارتسا ( دعسا س ) یسعجوا بس

 :ردکنوا تب وش
 نوک تسا هدرک

 نیوج هچآ اداب رود وت زا هک
 اعد ردام ۳

TERكلم هدناتسدنه ( حج االوم ) یی درد  

 ,بودناتافو NED o شا رق یاونع ارمشلا

 هدنراوج یهاکرد كنیک 6 رایت نیدلاطق هدیاهد
 « هبج ص *هلا سر » <« «دناقعلا ماظن» .ردشفوا م نفد

 هن راعشا .ردیفلّوم كرل بانك یناونع «نسلارضفه و

 . .یدمهنلوا سرتسد

 بیس لا وا : ۰

 از. ۱ نیدلارخف
 لق ند قرط یراردارب هد رات ۸1 «بولوا
  یراهشالیخ رو یاسر غیاب هرابملایرع .ردشغلوا

 : ردندن رامشا *هلج تد با وش .ردراو

 طسیلاو یوهلا ف كيدل ضبقلا
 طلا هراذسع لما نم ۳

 اوط عال هم تلق داشر اولاق

 طرق قایفلا نکاسل نيا نم

5 «بوروس
 1 

1 



 هنسهدام يا 21

 [۰هلبروس تمج
 - امع ءارمش ا

 اذ یبا ندهب

 یادت رخف

 ۱ یدنفا ندلارخف

 : ردیعا

 فرش هداز فرثا «بولوا یهسورب یسجعر

 ؛شلک هابند هدنخحرات ۱۱۲۷ .ردیلغوا كنیدنفا
 بونا «بولوا تشم رخ سال هد ۱۱۶۷ و

 : شل وا حش یهواز ناطلس ریما هدعب و یدنفا

 نالوا N تا رب .ردشا تافو هد ۱۱۷۲ و
 : زك ا عطقم وش

 كنس هکفیرش حور هیلصث نارا رهدص

 ناوج وريو رغفم یا ندهداچب ؛یرغق

 «بولواندنبوکر اش یهدنلیامور یسیجنکیا -
 ذخا ندیدنفا یلاذ حش ندنسهولخ خیاشم اروا
 هردشع |تافوهد۱ ۲۱ «ك رهلک هدامسرد «هلت زاجا

 : ردکت وا تب وش

 لیخدم ردقوب هدکلیب قح كناوقت و دهز

 رد وب قلنامسم یرخف لک هنافرع دجسم

 ۱ ارهش ریهاشم 0 ی

 در بو جد ۱ یا نردلارخف
 هدننامز كدیعس وا ناطلس نالوا یریخا تب همنافبا
 لا نالوا یدادجا هللا هلاراشم هاشدایو ؛ شماشاب
 دنه «قرهزاب نخ رأت لکم و لصفم دازبک زج

 .رد شما ثحم یخد ندنلاوحا ما و كلام رئاس و

 :ردکنوا علطم وش «بولوا ل وقم یراعشا

 ییوک تسا زجام اب ناناج باتع نیا زاب 8
 ییوکت ساوه و داب ناشیا دہع و ناب

 هنسهدام «هبع ناو »و

 ۰ ا ۱ ا نردلارخف

 هطخ هدناتسس دنه 5

 E E ار | بدو نردلارخف

 هنتلود یبهد هطخ و كده-تقو وا «بولوا 9

 هدنتیعم كنسلاو هلاکد هجرت بحاصو «نکیآ مبا

 ءهللا طبط یموکح هدنخرات ۷۲۹ «هدلاح ین دنلوت

 تموکح بس قج با 6 بودیا لاا نالها

 شا تافو هرکی ندکدروس

 . ردراذمروس تموکح تدم رب

 یدافحاو دالواو ؛

 نب روصتلا وا )
 (یرصانلا هنلادیع

  ONSزا :1۹

MEE 

 .اسو تورث «بولوا ندنساا ییوبا نی دلا حالص

 .اسقلا ) هدهرهاق .ردروهشم هلنواخسو مرکو هلرنام

 یثراچ رب نیزم كبو كوب هليا ( یربکلا ةبر
 هد ۰۰۸ .یدیشمریدای عماج رب عاصم هدنجاو

 . ردشع | تافو هدف« د

 رو ریو يول | یدلاخ نیدلا رخف دوا ندارمشو ۶ R4 ا
 PR .ردراو ىلا ر هلناونع « ا

 ۰ ردیداتسا كنز وج ندلا نیمه ۰یدردیا صاخت

 زا ۱ یزار ندلا رخف ی ں هللا دیو وا )

 هردیسالایشرق «بولوا ندمال-ا ءامکحو الع مظاما

 غیلبو حی یکی یدنک یخد رم نیدلا ءایض یردب
 بح اص , هلغل وا رهام هدا-هءلا قو هدنداربا هطخو

 هلک. د (یرلا بیطخ نبا) و ( بیطخلا نا ) هجرت
 یک «تاسدا «ريسفت «مالک « هقف .ردفو رعم یخد

 فان بلقن و هیلقع مولع راس و هضابر مولع «ب

 هکلشید همالع قحم «بولوا یحاص لوطدب هدنس هلچ

 هنساشخ ترخفنم ناونع (مالسالا حبش)و «ردراوازس
 . وام هدنرهش (یر) هدنحرات ه 6 .ردشلوا لا

 مولع لیتو ندنردب مربا اچ ریش

 هنا كنیاممم نا ندننافو كنبردیو ؛ شعا

 < شعا ماود 4:سل زدن هقلح كلوب تدم رب ‹هلتع نع

 مولع تارق ند (یلبح دجم) ,هلئدوع هننطو هدعبو

 هدو هد ههفاص نوجا سیردن كنون «بودیا

FE بوف» 

 مالک لء ندہاارا شم تفو یخ 2 دل ره دیک هدنتیم

 ندلیصح لاک او ؛ شع م اود هغل | یرل سرد تمکحو

 مولع هلیسالع اروا «بودنا تعزع همزراوخ هرکص
 ۱ Ra ندهثحایم یبدتبا قاعتم هب همه ذم

 نداروا و ؛ شقک هرهنا ءاروام «قرهناوا جارخا
 روج 2 ییالوط ندهثحاسم ر هلو یخد

 هداعلاقوف هدارواو ؛ شعا تدوع ۰ (یر) «بولوا

 نالوا یرل؛راو هل_ذفل و قذاح ببط ر نکنز

 ابقاصتم «بوریو هناغوا کیا كنندلارتف ین یا
 كنزار رف یاماسو تورت « هج دیا تافو اوا

 هي یروف نیدلاباهش ندنو «دارهدیا لاةتنا هنس هلب ام

 دلروکدذ م غلبم هدمیو ؛شٌنا ضارقا غلبم وب رب
 مارک | كملاراشم «بودیک هب هنغ نوعسافیتسا
 اهد تاقرب یهاجو تورث «قرهلوا لئات هنبرلث اسحاو

۳۷۰ 



 حق

 ناطلس «بودبا تدوع هئاسارخ ندارواو ؛شعرآ

 تلزنهو هاج هداءلاقوف هلاستنا «هاشمزراوخ دم

 تارهو هدير . یدشیلوا لئا هتمرحو مارک او

 سی ردن هدرلتکام یمیدنلو راس و هدمزراوخ و

 دوصقم یسرد سام «بولوا لوغشم هلا هضافاو

 ما ناکنشن ندرار قازوا كي .یلغلوا العو هبلط

 ندنس هناخ .یدراردنا هدافتسا «بولک تفرعمو

 هدنفاراطا یاکر تقو ره نکردک هب هسر دم

 یهبطخو ظعو . یدرورو هبلط زواش«یزویجوا

 یسرافو یبرع هدیسرکوربنم «بولوا رثّوم كب یخد
 ییا وب «بولوا ید یسهبرعش تعیبط ۰ یدرلب وس
 ةعلاطم .ردراو یمهنایکحو هراس زاعشا هدناسل
 نکرب de هک «شعا راو قام هدهجرد رب هتک

 ره نشیدیجآ قوچ كب هرلنامز یک,دریک زسهملاطم
 تافو هدناره هدنځګ رات ۱۰5۰ ۰شمربوس تقو

 هدهعونتم نونفو مولع .ردنوفدم هداروا بودیا

 می افم » :ردراویسهرتعمو هی د> تافل ات یلآ هجورب

 نددلج ۱۳ رومشم هلک خد ریبکر سفت هک« بغلا

 ةرقبلا ةروس ريسفت» ,ردف رش ريسفت رب بك
 « لازنلا نحو حرش » « « یقنلاال ىلقملا هجولا ىلع

 ۶ « فاللا ىف ةّمالملا ةقرطلا باتک» «دلج ۳
 هللا ءامسا حرش ف تاشیبلا عماول باتک» «بلج

 «« هقفلا لوصا ملع یف لوصحا باتک» ۰ « تافصلاو

 لصفلا باتک حرش » ‹« ساقلا لاطبا ین باتک»

 « دنزلا طقس حرش » « ماعان « وعلا یف یرشخ زال

 لئاضف باتکو ماعان « ةغالبلا 3 حرش ) «مامان

 ةي اهن باتک » « « یبفاشلا بقانم باتك» « « ةياعصلا
 ««لصحاباتک» «دلح ۲ « لوصالا ةیاردین لوقعلا
 باتک» «ماعان دلج ۲ « ةيلاعلا بلاطلا باتك»
 15 ماملا باتک» . « ندلا لوصا ف نیم رالا
 رکب وا لدام كلم هک« سي دةتلا سيم ات باتک»

 ندنفرط هبلاراشم هدنلب اقم بوزاب هنمان كيويا ن

 اضقلا باتك» ء«یدیشملردنوک نوتل ] كم هنسیدنک

 زيت باتک» ۰« ثودلا ةلاسر» ««ردقلاو

 «یسراف « ةساهلا نيهاربلاباتك» ءیسراذ « ةفسالفلا ۰
 یا ءافش باتک» « « ةشابغلا فاطالا باتک »

 باتك» « « تیلاو قلا باتك» <« فالثاو

 راظنلا ةدم باتك» ۰« ندلا لوصا ىف نيسجا
 ةلاسرلا 9 ۰ 6 قالخالا باتک » ¢ « راکذالا هنسزو

  eف ۳

 «ةقرشملا ثحابملا بأتک و « 6 سلا » « 6 ءایئالا ٠

 ةیدجما ٌهلاسرلا » ۰ « ةيبحاصلا

 حرش» < «تاراغالا حرش ف تارانالا باک »

 ف ةلامكلا ةلاسرا 9 « « کلا نوص باک

 « « درفلا رهوما ةلاسر » «یسراف « ةيهلالا قیاقلا

 باتک» « « لمرلا ف باتک» « « ةاعرلا باتکو

 ««ةسدنهلا ىف باتک» ۰« سدیلقا تاردابعم

  ایندلا مذ ىف باتک» « « رودصلا ةثفن باتکو
 1 اتخالا ف باتک» >@ ةسالعلا تارابتخالا باتک »

 باتک» « « ماکحالا ماکحا باتک «  ه ةواعسلا تار

 ««ةقنوملا ضایرلاباتک » « « موتك ارسلا ىف موسولا
 « « تاوبنلا ىف هلاسر» . « سفنلا ىف ةلاسر»

 باتک» « «اشواکند باتك» ۰ « لعلاو للملا باتک»

 ةيارد ق زاجمالا ةيامن باتک» ۰ « دوجولا ثحابم
 ثحابمباتك» ء « لدإلا تحاىم باتک> ۰ « زاعالا

 ىف ةلاسر » « « تانیملا تاب الا باتک» ء « دودما
 روس شعب ىف ةعدولا رارسالا شعب ىلع هیبنتلا

 باتک » هک « ريبکلا عملا باتک» « « ےظعلا نآ رقلا
 . ان بولوا فررمم یغد هلک خد « ریبکلا باطلا

 « نواقلا تایلکح رش » ۰« ضبنلاف باک هردما۶

 «ماعان « قلا ىلا سآرلانم جیرفتلا باتک» مامان
 باتک » « 6 بطلا ىف لئاسم» « « ةبرشالا باتک»

 - رافو هسيع راعشا ۰ 4 ةسارفلا باتک» ء « ةدیزلا

 :رونلوا دارا هنوع رر ندنسهبس

 اهیهذم نیا یردت سیل انحاورا

 ثثجلا هذه یراوت بارتلا قو

 ٩ هعبتب ءاج داسف و یر نوک
 ثپع هقلخ ىف ام ملعا هللا

 دش مور عز نم لد زکره
 دشن موهفم هک رارسا ذ دنام ېک

 مدرک لصاح رمت لاسودو داتفه
 دش مولعم چیه هک دش مولعم

 ناخ دیزناب ناطاس : ۴
 ال 2 واز یور نردلا رحم

 هللا یوقتو دهز هد ردم «بولوا ندنځ اشم و
 كرلماما ندیا تماما لباقم هترجا .یدبا لوئشم
 هدنقح وام تاوعد ۰شعا زالیق زام هدنسهفرآ

 ولعم ترک «بولوا ییاتک رب یواح ینهققد ثحابم

 هردلاد هنئام

 ی وب زا تا ۹



 وو یو ی

 دم هند | رع نیل رخق

 هم السا یعشم

 لصا نم « بولوا یسیعکیا تبالع نکع هنیدنسم
 فل رش دیس هداروا « هدلاح یی دلوا ندناربا راد

 «لیصحلا دمب ندنرصه ریما شم راسو نا
 دک هداز یراتفالم هده سور «كرهلک همور راد

 هدسرادم شعب هدءبو یسرد نیمم كنىدنفا هاش

 مالسالا میش هدنګ رات ۸۲ و ؛ شلوا سردم

 ناطاس «هنرزوا یافو كن رانف ندلا نت ناناو

 بص هیاوتف دنسم هدهردا ندندناح ینا ناخ دام

 .یدیا شاروم
 یردق و .هدکدلنتسیا قاروس عض هنس هفظو هدم)

 ,هلناس ینیدلوا مارح یسهلضف «بولوا شاک هتفافک
 حفلا ولاو ینا ناخ دارس ناطاس .یدیشمها لوبق
 یاوتف روما هنس ۳۱ هدنرلنامز ینا ناح دج ناطاس

 صیصخت هفظو ه1 زوتوا یوو

 هدهنردا .ردشعا تافو هد ۸٨١  بودا هرادا

 هظفاع ییهیعرش ماکحاو یسهشد تبالص .ردنوفدم

 كنیفورح لضف «بولوا هدایز كم یصعت قهدارجاو

 چاق ر يیدتسا لصاح تعانق هنراداما قدس ایا

 رتسوک هدقارحا شرلشما و لتفو ذخا هلببقعت ی یدک
 نکرلفوا بوق وا یسیدنک هش | یحو «تربغ ید

Eردرومشم ینیدشت وط كنلاةص نالوا . 

 ن مها ا ۰ ۰

 مر رم | فارع نیدلا رخف
 هنافراح .ردلنادمه ,بولوا ندننوفوصو ارعش ریه

 او لئاونء « تامل » و یرامشا هناقشامو

 هقراط ۰ ردراو یرثا چاق رب رکید قلعتم هفوصت
 «ندنکیدتبا رظن هنلاج كناوج رب هرکص ندکواس
 تضایر هل غو تمنع هناتسدنه ندنفرط یفهش

 شلوا مزا هه بناح > بولوا وتو ا

 لصاو هنتمدخ فنابرکز نیدلا ءاب جش هدناتلم و

 لئان هبهینطاب ۀبلام تاجرد هبداشرا نو «بولوا
 كهلاراشم حش ردق هنس شب مرکب .یدبا شلوا
 « بودیا جوزت ینزق كاعشو ندقیلاق هدنتمدخ

 ندکداکه اند یخد یلغوا رب یکی دتا هیمس نیدلا ریبک
 . وا و هقام «بولوا قوذأم هندوع هنذطو «هرکص

 1۱۸۸ كرهدنک هماش و رصم هدعبو هزاح ندار

 ؛ شا تافو هدقشمد هدنخرات ۷۰۹ هدناور رو

 .ردشمل وا نفد هدئناب یر كذیب رع نبدلایم شو

 9 RE ر ر ۴
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 لفدا "نالوا شاکه سا نددنه هدننابح رخاوا

 تب ییا ر وش .ردنوفدم هدنناب یځد ندلا رییک

 ۱ : ان دنس هنافراع راعشا "هلج

 تسییالبو جر ا ره لاعب

 . دندرک مان شقشعو دند رب مهب

 شافنتشی وخ رس دندرکد وخوچ

 دندرڪ ماند ارچ ادقارع

E ۰ای هی | قوتسم نوا رخق دحوا هحاوخ  
 هنادناخ ر كوس .ردیلراوزبس «بولوا قدنارا

 یمالوطدن هد«عونتم نوفو مولع . یدیا بوم

 ندارکو كولم ۰ یدبا راو یترا هم هدطخ نسحو
 هناربتفو ردبا مست هنابحا بول آ ایاده قوعر

 هدنشرا۸ ۸ تو .یدناراشاب هنااا الو

 هردراو یناود بتص .ردشعا تافو هدنشاب ۱

 ۵ ردشفل و ترابع ندا تک یلتیلک یسهکرت هدننافو

 :ردندنرامشا *هلج تب یا ر وش

 ناورسخ هاکرخ وچ تشک زارط نییس
 بانط نیربذع دب هک خرچ ئارس هدرپ
 لثلا ف تسیرفص نوع یکوک ره
 باسح نیردنا لقع بساحم هدش ناریح

 ۳ ۳ دوعسم نیدلا رخف
 وش .ردشمروس مو هدنامرک تدم رب «بولوا

 :ردکن وا یعابر

 هایس دیشروخ نیع لاله رهب زا
 هاکف درک یمهو دمآ رب ماب رب
 هللا نابس تفک تفکشب سک ره

 هام دویم و تسدمآرب دشروخ

 هول آ (یلع ن دم بلا 0 كالا رخ

 ندنسارزو رومدمكا كنتلود
 هب هلودلا دفع ن رص وا هلودلا ءا « بولوا

 عاش وا هلودلا ناطلس هرکص ندننافو كونو
 «بولوا لطساو لصانع .ردشعا ترازو هورسخاتف

 .ردشمغوط هدنخحران ۳ ۰ ٤ .یدیشغلو  فارصیرد

 «یشاح ییدنک .بولوا هداز كب یرادتفاو ذوفن

 مگ یسهراد «هلناوا باشذل ندیداو لع

 ك رک «بولوا هدایژ ك یوا“ و مرکو یدبا

 هعفان تافبل ات رکو هارعش نیابوس دناصق هدنحدم
 و تارا ندا تمدخ هنسدقرت كد راءمو مولع هلا

 نا ندارعش ۰ یدردنا رلاسحا قرح كب هنافعو



 رخ ف

 ۰ ردندنسهلج یرلحادم وز ن رانیمو هان

 یچ یغد ( یخرکلا بسا نسل نیکی وا)
 یقاعتم هباسحو » ىرةقلا » نالوا راد هب هل اعم و

 بوزاب هنمان هجرت بحاص یرلباتک « یناکلا »

 ناطلس هبلاراشه تاب كا .یدشلوا لان هتافاکم

 رادتفاو ترمشو تیص كکللا رخت عاش وبا هلودلا

 هدشرق زاوها هدنخ رات ۶:۰۷ «بویمهکح نتنکمو

 ۔ ردتنا نفد ییشعنو ؛شمریدتا مادعا هدفاط رب

 لا راکرکه تس یر «هرکصقدکذب راکیوک بوی
 ۰ یدعفل وا هدعاسم هلنفدو لة هنلرارم ر هلعج

 . ص هدنسهرص رداون نالوا لوةنم هدنقح ینساح

 قحهلوا بحوم ینلتق هدنقح مدآ رب رابتخا هک ردیو

 یسهفرو كنون كالا رف «هلکم رو ريخ تمہ رم

 ناو ءةحبق ةاعسلا » : هنس رهظ هرکبص ندقد وقوا

 تلارسخف «حصنلایرحم امي رجا تنک ناف ؛ةعحك تناك
 كوتيم نم لبق نا هللاذاعمو ؛ مرلا نم رثک | امف

 اقل ء كيم نم ةرافخ ى تناالولو ؛روتسم ى
 اذه مک اف .كلاثما هب عدرنو «تالاقمهبشی اع كاذب

 نسهرابع « . مالسلاو بيلا لمب نم قتاو «بیملا
 .یدشعا هداما هنبحاص قرهزاب

 تەاعش ناو هدناتسدنه ۰ ۹

Iكناخ | مكيباسنلا  Eبولوا » 

 ليما (دجاسلا رخف) هد ( رازاب یریعثک ) هدیلهد
 . ردیس هیناب كفيرش عماج رب عنصمو كوب

 دی «ب ۲ نالتسا وک واک ۰۰

 1 م 8 ل E ۱ یرجف
 ناو هدنتیعم هدنوزنرط هدنرکل

 - ردارب توس ها ناخ نایلس ناطاس ینوناق تر هجرت

 ٩ ؛ ههرکص ندندلوایسردم نعت .یدبا راو کل
 ° ودکنوا تب وش .ردشعا تافو هدنخرات

 ربلد یا میشچ كلش لافطا لگ كلامج
 ربزا یک وص ماد هدکقشع پتکم رلروقوا

 119 « هلذل وا

 : ردیصاخ ۶ كاد یر 1 س حق ی ۰ وج و لا رز هحور ندننسارعش سرف 1

 ر برش شیورد «بولوا لناشاک ینیجمرب
 ردکنوا یابر وش .یدیا مدآ

 سک اد خا ناسک لج یا
 سیار ماع ماع فطل وح كب

 وترج مرادن یسکو سکی نم

 سر سکی نم دایرف, فطل زا

PEA 

 س

 ۳ دا + ارج (تارف)
 فو ؛ شفلوب ندن رلحادم ككب لرغطند ەق وس

 بودا هظن ى لس یدهرومشم هب اکح نبءارو

 : ردندهروکذ م 4م وطنم تري یا ر وش

 نارجهز مرک ورف نوچ مزراب
 نارابز ددرک رت هک یشبنک وچ
 ديما و می زا مت دنش نارادک

 دیشروخ بان زا راهبون فرب وچ

 .نیسح روهشم «بولوا یلراوزبسیسیعچوا س
 هلظعو یک یردب د یک . ردلغوا كظءاو

 لاک هدنعماح تاره داد هنر رخآ «بولوا لوذشم

 ردا تصل و ظەو یارجا هلاسل تقالطو تحاصف

 ۰ ردرومشم یساوةتو کیف . یدیا

 ؛ ردندنراهشا ءږاج ترب وش

 اهرازآ وزا راب دص ما هدید یهاکت ره رد

 اهرای مدید هک نآ اب منکیم شهاکت رکد

 .ینامفصا ( نیدلا رخف الوم ) یسیجدرد
 : ردندندازتسم لزغ ر تس يا رب وش بول وا

 تسیچ غامرد مرايب شتفکو . بیبطب عقر
 تسیرکث نمرب مرادی رعس اٿ بش لوا زو

 ۵ کل اتص رجب
 تسیکوت راپ وک مرادت یضه یدادن قشع رج

 .وا ندنرهش سران كنات_س دنه يسب

 .تس وش .ردشماشاب هدننامز كهاش ریکن اهج «بول

 :ردکن وا

 ۱۳ ملا ط هتبخ ره نا
 ۱ . تسداتفا ادخب شراک هک تفک ناوتیم

 لتا ره (یریعا دم نب = انالوم) ییعتل[--
 ینیسح بسام هاش هرکص ندعح یافا «بولوا

 نانلو یک اح كلاروا «هلتعنع هنتهج دنس هدننامز

 یعنوا و ؛ شلوا رهظم هنل ونق نسح تفکر یس

 رهاو» .ردشعا تافو هدنرخاوا یرعه نرف

 ۱ ةرکذ ی » و الا ةرک ذی رب هلساونع « الا

 یا کیا هلراتاونف «بيبحلا ةفحت» و «اسنلا
 ۱ ۰ یدمهنلوا سرتسد «نراعشا .ردراو

 ۱۳ اه ۸

 رب شلو ترهش هلیساوقو دهز ) 2
 لوئشم هلتدابص هدسدق هنس قرق «بولوا نوتاخ

 تافو هدهمرکم ٌهکم هدنخرات ۷ ۰۳ و ؛ شلوا



 «هرزوا یشیدلوا یربمغ *یونم یر ندهنوا «بودبا

 ۱ .ردشغوا نفد

 یربه نرق یبوا (- لباا) | ییا رق
 مرح ٤ بولوا ندنسارعش یناثع

 راسو یرلخرات قوچ رب_.یدبا مدفسم هدنوبام
 :ردکنوا تب وش .ردراو یراءش

 یدتیک نتیس رایوا ندتسد یدلوا ناق مزوک
 یدتیکن دیکی دلوا نالوا مکت وچ لک هليا ربص لکوک

 ۰ چوا یتآ هجورب ندنسارعمش سر

 ادق
 * ردیصلخم یاد ۱ ف

 ( دم نیدلا سعش نب -- هداز جش ) یی رب
 ؛ شغوط هدزاش « بولوا لنا عال لصا نع

 لیعامسا هاش «هرکص ندکدتنا تالکسک هدارواو

 هلترافس ندنف رط كنون ,بودیا باستا هیوفص

 نسح یترومام وو ؛ شمل ردن وکه ناب یناسش درگ

 یهو كد اش ه دنفح هدنندوع ,هلغاوا قفوم هاا

 هدزاربش ‹ كر هدیابصاذم كرت تامو ؛ شلواداد

 یرلیهابد لزوک . یدبا شمکخ هتدابع ةشوکا
 :ردکنوا عار وع .ردراو یراق او

 باذع راد رد هداتف اش راد زا

 بارش ره امو مدنک رهي مدآ

 رکا تسین بجع متشهب ناغرح
 بآ زا امو تفز هئاد اش زا وا

 «بولوا یلنامرک ( دم یجاح ) ییهکیا بس
 هلیسا دنکو یدیا یرصاءمدرذآ یحاص » هدکشنا»

 :ردکنوا تب وش .یدشعتروک

 باتف ۲ رب رس مدسر را دون ناسکی

 باتفآ یهلک یی ز مدیانات

 «بولوا یینارهط ( كب دوم ) یبعچوا =
 تب ییا روش ۰ یدیا بوسنم هننریشع واک
 : ردکن وا

 داش اردسک تسبن ورد هک یاهح نا

 داي دراد ام وچ نایسب هک تسیرید هنهک

 تساهدید نودب رفودبش هک تس یناهح نیا

 دابر نایلس تس هداد هک تس یاهج نیا

E 

(Feder) ( ۶0۳ ندنسامح هال  
 هد ۱۸۲۱ و «شخشوط هد ۰ ردو

 لر ییا هدنقح هرش "هدارا . ردشعا تافو

  ردراو

a A DR O 7 ود ف 

 كلن وک ما ندهرونم ةنيدم هدزاءح و

 تقو «بولوا هبرق رب عقاو 4

 هديره لاس یجدب ۰ یدنا یدو یسیلاها هدنداعس

 بانج دزن یسیلاها كدف «همنشلوا مق یسهملف ربیخ
 كرت ییفصن كني ریضارا «بوردنوک مدا هیون

 یرلب ولطم «هلک ا تعاطا ضرع الص هلیطرش كا
 مانالا دیس هروکذ م *یخارا « بولیروس لوبق
 هاتاو ارقف یتالصاح «هلغلوا یعاخ كلم دن مدنفا

 ترضح بیرق هنیرااشرا .یدراردیا قدصت هلیبس
 املاراشم ترضح هدمب «هلک.2۱ هبه هب (اهضر) همطاف

 بلط یکدف ؛«كرهديا تعزع هب قیدص بانج دز

 (ماص) هال وسر هل (هضر) ىلع ترفحو «شمرویب
 كن هروکذ م *یضارا (نعا ما) ندنرلبلدازآ دلم دنفا

 تداهش هننیدلروم هبه هباهلاراشم ندیومن بناج
 ینرب كکرا رب نداق کیا هدنداہڈ .هدهسراشقا
 هلالا تب كدف «بویاروک ی ناک تداهش «ندنذیدنوط

 «هعُک هتفالخ ماقم (هضر) رع ترضح .یدیشلاق

 «هدهسزا شهروم هداما هب یون بانح *هرو یکدف

 هدننب (اهضر ) یخ بانج هلا سابع ترضح

 « بویمهدیآ فرصا هسیک «ندن کب دتا ر وهظ فالتخا

 «هعلوا لئا هتموکح هبواعم .یدیشلاف هلالا تیب هنب

 تنوو ؛شعا هبه همکحن ناورص یهروکذ م ةن رق
 «بولاق هز زملادبع هلا الا دبع یرالغوا هدشنافو

 یرلت رضح رب زءلاده ن سم هرکص ندننافو گران وب

 «بولآ نباص ندنسهنرو یخد ییسهصح كکألادبع

 يناخ «هدهسیا شا هبهو در هب همطان باثح دانحا

 هعللا لوسر لآ یغد هنیلخ نومآمو ؛شعا دادرتسا
 «بودیا دادرت-ا هنلایبع لکوتم «هدهسا شا هداما

 یه راح هایم ٤ یدشعا رصح 44 دبص یتالصاح

 تفالخ .یدیا هرقر تبامو رومقوجح یغلامرخو

 - وا حارخا ندبرعلا ةربزج رط دوم هدبتوراف بانج

 هدن را هدوع «بوتسج یخدیسل اها دو هدهرص یراق دنا

 همز ام ندنفرط لالا تب ید یخارا فا نانل و

 ندنراروطارعا هسور ( ۵00۲ ) ٠

 < رد مسا كنيدك چوا رودد

 یرادمکحداوص كنس هلالس (كيرور) یسجر

 هد ۱۵۸ و ؛ شوم هدنخرات ۱۵۵۷ «بولوا



 ار فا

 یک درد یردب
 ۰. ردشع | تافو

 ثزونودوغ نالوا رک 13 "فن یییهکیا تب

 شلوا فلخ 4هنرد هد ۱۱۵۰ «بولوا لفوا

 «ردشلوا توف اقاعتم .هدهسیا

 امور لاذحو لیغوا كنیسکل | یسیعجوا س

 فلخ هنشرد هد ٩ « بولوا یورو كفوف

 هد ۱۵۹۸ ء بولوا فاخ هڼاونا

 تااکداز .بودیا نزنو عیسو یهوتسومو ؛شلوا

 تافو هد ۱۱۸۲ ۰.یدیا شقاب ینراتار قان 6داز

 دوس هلا ناونا یهشب یراردار كجوك « بودی

 -ردرلشلوا یرلزلخ : ورتب

 .ردماناسارخ « بولوا

 : ردکنوا

 دنک الود چرچ رب کا ور مکشا جوم

 ۳ 1 ییآ مدح راکش ار راط رست

 ا سال | دانز ن یابر ؟ز وا ) و و

 فک تروا ندنووفلو ةاح همنا ر

 ذخا ندناسک نسما وا یو ۰ یدیا ندنساسور

 تاب وش

 ك «فلخ ا بودیا دورو هدادغب .ید شما

 هنکلسص كنب رلغواو ؛شاوا لان هنتافتلاو ناسحا
 هلارا شم هفیلخ هروک هتاور ۰ یدیا شغل وا بص

 «كرهدبا صا ینسمزاب باتکر هدوم هنسیدنک

 هنتهدخو «شماقار هنمقیچ ندیارس هک دغا لاکا
 -ارتسا باسا عون ره «بودنا نبع رلمدآ ص وصخ

 - زاب یکجهدبا الماو « شمر دتا لامکتسا نتح

 . یدبا شا بلج رابناک ددعتم نوجا قمرید
 یاتک « دودحلا » هدهنس یا قرهردزاب هلهحو و

 یاتک « یتاعلا» هر ندقدقحو ؛شعا لاکا

 ك ر و هدتغلو و دلرک .یدنشمالشاب هسا ردیو الما

 تامولعم هدب ع راهشا و تا داو ثٍ دح و ربسش

 عج هباط هحرازو هنسیردن ةةلح «هلذلوا ی.هعساو

 هرک هد هنس «بواشا هددادفب ۰ یدروشلوا

 «قرهلاق نوک قرف هدنناب یسهلاح «هلتعنع هب هفوک-

 ےسقت هنسابرفاو هنسهل ام دارفا ینردنازق هدهنس رب

 تاپ .یدردنا تدوع هدادنب «ءرکص ندکد شا

 قبرط «هدلاح یغنیدلوا هدنشاب ۰۲ «هدنخ رات ۷

 هقشب ندیاتک یا روکذ م .ردشا تافو هدهکم

 1 رصتخم یرکیدو لصفم یر ۵ دن نآ رف کشم

 . باتک» « « تاغللا باتک » « « ءاهلا» هلساتکی یا

 فا ةيثتلا و جا باتک «٠٠ نآ رقلا ف يداصملا
 باتك» ««ءادتالاو فقولا باتك» « « دآ رثلا

 «« رداونلاباتک» 6 باتکلا هل | باتک» «« رخافلا

 .ردراو یراثآ راو « واولا باتک»

 وز تی دعوا
 هتف :بولوا ندالو ادا و

 یدبرف كن رصع هده دا مولعو ربسفو ثادحو

 ذخا ندنرصع ءالع راسو ندنیسح یضاق . یدا

 ؛ شم ری هلفیلأت و سیردن یر «بودیا مولع
 فناسارخ هدنگرات ۵ هدشاور نو

 ینا Ba ۰ ردشعا تافو هدنرمش دوروص

 ايو ( غب ) عقاو TE تاره هلا وص هدناسارخ

 كا «بولوا قوچ یتافیلأت .ردیسهبصق ( روشنی )
 ««بذنلا باتک » هدمتف ال عنوان یراروپد«

 باتک » هدریسفت «« ة:سلا حرش باتک » هدشب دح

 ما باتک» ۰ حاملا باتک» 6 € لب زعتلا امم

 « نيا نيب
 02 6 غا واک ندناتنانک | *

 نالو عوقو یالوط ندناتق كشوابس هدننب ناروت

 هدننایم ران ام رهق ندا تعاع زارا هدنابر ام

 . ردروک ذم هدهمانهاش

 ۱ یاقوارف

 ءالع هدازهش «بولاشاب هدننامز ناطلم خرهآش

 - ارمش ناربا (روصنم هجاوخ)
 ۰ ردیا سوط «بولوا ندن م

 ندننافو كخ رهاش . یدرونلو هدنتمدخ فی هلو دلا

 سبح ندنف رط ماظ ما (دادیادخ) ندیا نیعت هرکص

 شفلوا هرداصم یاوماو

 ها ا ءقرهلوا هاوخ رذع «هنرزوا یا
 یدنادش كسب هجرت یاص « هدهسیا شا

 . ردشقا تافو هدنخران ۸۰ ٤ هعک وا هلرثآت
 كهاشتلود هرک دن بحاص دادب ادخ تافولادم»

 یلاح كروصنم هجاوخ هشدلا یر ریما یردار
 باوج هلغموقوا یتتب ب وش تب هجرت بحاص راز

 تسراو و درع مذ روصتم

 مديح یاشجو وت روج زا



Euphrae )آ ( ueكور كا كنا 

 مورضرا .ردیفامرا كو كا كنهرنامع كلام یءد

 ندنماقجا كرب کا ندیا نام هدنلخاد یعالو

 یاج دارص کوس گاو یر درلن وی «بولوا لکشتم

 هدنخاعس دیزاب یباح دام .ردوص هرف یرکیدو

 ندا ناعن ندرلغاْط یهدندودح ناربا و هبسور

 هبیلونج بر هدعبو هبرغ «هلیا لک ندیاچ چاق رب
 هنغاس شوم كنتالو ناو .قرهقآ یرفوط
 ندقرش نغاعنس نک هلقاونس روک دن هو «رولوا لخاد
 «رریک هنتمالو ز زعلا ةروم# «كرهدیا قسش هر رغ

 كنند هم ایک كەك نشت رات تسوا كبورخ و

 غاص هدنسارح .ریشلرب هليا وص هر هدنفرط تسوا

 یغد وص هرق .ردبا ذخا رل اچ قوج رب ندلوصو
 . ذم رهش «هلئاع ندرلغاط که دنا كمورضرا

 یرضواع هبیبونج برخ «كرەچ ندنلاعش كروك
 كناجنزراو ,قش یخد یغاص- ناجزرا ,قرهقآ
 لخاد هنتیالو زب زملا ةرومعمو ؛ردیا رورص ندننونج

 ( هتلاچ ) ندغاص كرهنود یرغوط هونج هعاوا
 .ریشلرب هلساچ دارص روکذ م هرکص ندقدلآ ین رهن

 ةروم ,بولآ یتمات تارف عاقجالادعب رهن یا و

 هبغ هاک هدنسهرآ یرلتالو رکب راید هلا زبزعلا
 باح «قرهفا یرغوط هونج هلنا لباع هفرش هاکو

 یرلقاعس هفروا هللا شعسو «رولوا لخاد هنتنالو

 باح نارا دعب یرضوط هبیلونج بغ هدنسهرآ
 «قرهبالشاب هنشآ یرغوط هیونح هدنلخاد یغاعس

 قرش هدمبو هقرش هعاوا لصاو هبیلامش ضرع ۲

 قش یخد نفاع“ روزو ءرنود یرغوط هیون
 یرلباح ض  راسو ینربن رواخ ناکندهربزج هلبا

 لا لوخد هنتالو دادغب ازای ندکدشا ذخا

 هلیغامربا هلجد هدهرآ وو ,یقش ین رلفاعس هلحو الب رک

 ترانو «ردیا طالتخا هلیسهطساو رااودح قوج رب

 بونود یرغوط هقرش ,هعاوا لخاد هنتالو هرصب
 (برلا طش) عاقجالاب هلبا هلجد هد ( هنرف ) تیاهن

 هب قرش بوج هدو لا لیکتفت یغامرا

 چاق رب «رورلا دم ندنکوا هرصب «هلناارح یغوط

 شام كتارف .رولبکود هنزفروک هرصب ندلوق

 وا هنپ «بودیا لیکشت یطخ هایم میسقن رب كوب
 هرزح رحم راوص نافآ ندنسهلام ر وا د) راغاط

iهروک ذم همطق «بولوا ندنرابنا ۱ . 

E, ۰ 

 ندنعنم كناح داص .راقآ یضواع هزیکد هرثو

 لد یی رعاا طه كر هشلرب هلا هلحد ن هب هن رڌ

 ر یو ۶ یا
 هدتیه .ردهرتمولک ۲۸٣۰ كدهنیصنم یکه دنزفروک

 وص هرم بکم ۲۰۰۵ هدرا هرزوا یطسو دح

 نانلوا دع میا 6ویو هصق ندنارف کولا ؛ رکود

 ییدکود هرزوایعءو دح هد هات هددادعب كن هلحد

 ناضیفكنارف .رولوا غلا ههرتم کم 1۰ وص

 «هدهسیا لکد ردق کكلن یناضیفو «ردراو یعسوم
 ٤ نداذح یهدرلتفو یداع یيوص هدنناضف هنب

 هدنراتهج یببانم قاف راف ن یراق هرقم
 «بولوا فداصتم هن“ وم یک را دا راراق هدرغاط

 هدکلسک و و ردقهنب رخاوا كرامو رالشاب هدننا ا ترام

 . وا لولبا ندنرخاوا روک ذم م » بودا ماود

 كرار ومغاب ةر ندم اق .شا ًاعردټ كد سرخ

 «هدهسرولوا ید ناضیف یعنکیا رب هروک هننرژک

 یبانم كاج دام .ردلکد هدنسهجرد یسجر

 هدرلعافترا تالهرتم ۲ ۲۰ ۰ رلیک تب وص هرقو ۰

 .هرب هرکص ندنایرح كاهرتمولیک ۱۰۰۲ «بوالو
 هدهرتمولنکرم هک «رد۱٩۱ یعافترا كنسارج هدکح

 ۰ رولوا شا طاطحا مرتهلناس 3 هلا هرم ۲

 كل هرت مول يک ۱۸۰۰ هسیا ردق هنبصم ندکج هرب

 نوا هدهرتمولک رم هک هرتم ۱ زکلا هدهفأسم

 تفت لعدو تارف .ردیا طاطحا هدایز زا زا ندهرتیتناس

 قماعا یرهووا یهدفارطا راوص هدنران اضف

  قس هلرلوص ولو رادس قوچ رب رلیلباب کسا نوچ ا
 اشنا رلفدنخ و رااودح قوح رب «هرزوا كا یخارا

 هدننامز هيا ءافلخ رلن و هک .یدرلشتا دا ےکو

 لاها هدم «هدهسراذغل وا ربم و ۳ اهد تاق رب

 هنافسریس كتارف .ردشاوا بارخ یسهلج «بونلوا

 یداشک  هدهسا شاشیلا هنعضو هلاح ر خاص

 . امهنلوا ماود «ندنغب دلوا فقوتم هب هلک فراصم

 هنسانعه وص یناط ہد رع كزعسا تارف .ردشم

 دنز بولوا روک ذم هد « نادلبلا معحم » یکیدلک
 هندانعم راشتنا او كج هدیناربمو عساو هدنناسل

 تانوص .ردلوهم یلصا «هلغاوا یورص ید ی. داک

 .ردمولسم یسهصاخ قم نابچ
 كايا لوبا دالا ا ( ۴ا2 ) | ر :
 |هنار و

 كت ه روزافو هدنساض# ( هب روزاق )



 ۱ ر ف

 ندیک ه واق ندیلو ات قرهلوا هدنلامش هرتمولبک ۷

 ۱۰ ۰۰۰ پولوا هبصقر هدنرزوا یطخ لو ریمد

 هلمسا وب هدایلاتبا -ردراو یتالومت4 باو یسلاها

 ندندیدنلوب یغد هبرقو هبصق كچوک چاق رب رکید
 لوس » یني ( هروجام هنارف ) اکو «نوجما یییفن
 . رارب د یخد « هنارف

Fra-Diayolo ۲تبارلادبا (  

 روهظ ۷ ۷ ۱ ولووایدارف
 هلقلدودبخ ادا « بولوا مدا رب روسح شا

 یجارخا ندایلاتا كرازسنارف هدعبو ؛شاول ترهش

 ؛شل آ یناونع یالاریم «بودبا تمدخ هنیدصقم
 طض یلوان هد ۱۷۹۹ ,هلیکرادن رکسع یلبخو
 ( تراپانو فزوژ ) ندنفرط ترابانوب .یدشع)
 هلتاءهفد ید هرکص ندقدنلوا بصن هنغالارق یلوات

 ناس) تیام «بوریدنالفایا یثراق کو یرنایلاتیا
 تسدرد هرکص ندتمواقم ر یاب هد ( ونروس
 ۰ ردشفلوا مادعا هدیل وات هد ۱۸۰ «قرهنلوا

 « شادرقناطیش » «بولوا (اچور لکیم) یعا لصا
 هردشفلوا بقلت هلبقا و نالوا كعد

 -هطخ هلسا كالا (۲۵۲۲۵۸۲۵) ۰

 هرتموانک ٥ ۰ كانو ۵ دن س ۱ هرارف

 هدنرزوا یر ( ونالوو یدو ) قرهلوا هدنلامش

 « بولوا رش ر یزک رم كتلايا نالوا یانمه

 یرلاسیلک منصم ,ینونفلاراد «یسیلاها ۲۷ ۰

 یغنامرا ( و ا یو یسهقیتع را شعبو

TEEو  
  «ندنکدردشیکد یتغاس ره هدعب «نکیا روم

 هرادا هدننروص قاهقود 9 ام دم .ردشعا دن
 ماش هج نآ زاو كريهاشم قوج رب .یدروللوا
 ةحاسم كنتلابا هرارف - .ردینطو كب (وتسورآ )

 ۲۱۰ ۳۷ ۰ «بولوا هرتم ولیکم برص ۲۱ یس هیس
 . ردیقنم هاضف چوا .ردراو یبیلاها

CF 2قندنرهاشم الاتا  
 لا «بولوا یمسا كمدآ چاق 4 یرارف

 ۱ شفلو ندنرلشادق رآ دل (لئافار) روهشم یرلدورعم `

 هد ۱۸ ؛ هک « رد (یرارف وبشدوف) ماسر نالوا

 ۰ ردشغ | تافو هد ۱ ۵ ۵ ۰ بوق وط هدنالیم

Fraser ( ۱ ) سهآ aهدرلاعش یا  

 0 (نوینیمود ) میت هب هرتاک | | | ددارف

eroy 

 ۳ هدرافاط لات « بولوا ىرمن كون كلا كنس

 ` برق اف هر «هللجورخ نادنلوک ( دیهوواب )

 (نوناق) و «نایرج یرضوط هبونج تیابنو هبیاعث
 ندرلقدنخ نردو راط یک قیدنص ناشوا ریە

 ندلوصو غاصو «لیکشت راهلالش ضمب «هلروم

 .رچ كلهرتمولیک ۱۳۰۰ «هلبا ذخا رلیاچ یلیخ رب
 رب هدنسیشراق یسهریزج (رووقناو) «هرکص ندناپ
 یسارجم .رولوا بصنم هلدتعم طیحرح ندلوف جاق
 , «رددودسم هلرادس موق ییصنم .رانوط نیشرق

 .رونلو هدیرهزبر نوتلاو ءردقوح قبلا هدنروص

  ( Fraserburghوئسا .

 ددا
 ىلامش رحم قرهلوا م دز مش هرتمولیک ٥ كنیدرآ و

 یاس «یسااها ۶ ۲۷۰ ءبولوا هبصق ر هدنلح اس

 .اوجو یسهام دیص «یرلهاکتسد صوصخ هنلاما

 یرلن ور جرکو یسهندعم هایم هلس دعم ربمد هدیر

 ة ردراو

 اموز فن الاتا ۲۱ فا دیک

 9 0 ا یامشارف
 هبصف رب عقاو هدعقوم رب لزوک هدنسیقرش بونج
 هدنراوحو یرلکشوک لزوک .یسلاما ۷ ۰ «بولوا

 .ردراو یراهبارخ كنعدق ره ( مولوتسوت )
 ندارمش 62 ن نجرادبع) 2
 ترهث هللزه و وعه رپ یمارف

 - هب رق سارف ی ناک هدنراوح كس وت . ردشلو

 هدنرېش ه-سوس هدنخرات ENS یدیا قدنس

 هدنرلشاب ۲۰ «كرهشود ندماط رب نکیا شوخرس
 شوش ه دنمح یسضاق سنوت .ردشعا تافو

 : ردندنرامشا “لج هوه وش ییردلوا

 ازامو نامزلا یسارف لوقی

 لدعی هلوق ىل ايخ ل
 اهلاجد ضدالا ثالع قم

 لوحا اشضاق داص دقق

E 1راشارف  (Fraseher)وا  

 یرکرا كنتالو هنا هدققادژ

 2 كنندمرو هدنساضق یدمرب میت هنغاعس

 هر لغاط قرهلوا هدنسبلاع# قرش ردق هرتمولیک

 دوس رب یزکس هنحأت عقاو هدلم رب عفت سس طاع

 . طقسم كربةف رر «بولوا هبصق كحوک ابو ه رق ۱

 طبع هلذلوا قینغاط یرهلحم و یرهناخ .ردیسأر
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 \ 0۰ ۰ «هدلاح ینیدلوا هرتموانک کس ید یسەراد

 ۲م «یماسیاکرب « یل رش عماج ۳ ‹« یسلاها ردو

 یرآ نوا .خالواو هور و یسادتا ب دوك :

 «یسشراح ترابع ندناکد ردق یعرکب < یتکم یا

 كالشیا یلیخ رول, روق یرلن وک لاف درک وا هد هتفه

 یرکید یثاتکب یرو ینمرکد ۳ «یناخ رب «یرازاب
 .اها .ردراو ى کیا صوم هنق رط یدعس

 دوارآ یروصق «بولوا مالسا یمظعا مىق كنسيل

 نزاب ونک ندهناکنج هلبا خالوا و نابتسرخ

 ی دش یرلشد۶ «هدهسا مالغاص و نرم یساوه

 دودسم ندراق یرالو هجرلبآ «ءفد قوچ «بولوا
 -اوح تار لصا نع یراک رشارف .رولوا مطقنمو

 نداروا باج الا بسح نکیا ندنساضق هجروهت هدنر
 كر هل ریو هناکلام یسهب رق ( هقاعانسا ) بولب رب دلاق

 یی رب وکه لبتبسانم كل رهشمه و شلریدتا هماقا هداروا

 SEE هن دو هفلدوانرآ هدننرادص تیاشاب دمت

 یبوک نایتسرخ تقو وا لدب هبهقاعاتسا یقرهلوا

 رشازف نانلو

 «بولوا ندنلسا كنرب هدنعسا ( بزابا ) نالوا

 ندهتوا رانو .ردشاوا هناخ یللا قرق هدلاح ییدعش

 ترازو ندنرلما . قر هلون هدتلود تامدخ یرب

 شلوا لئان هنیرلبتر قاناریمریم و یکسایکب راکیو
 ددهننامز كناشاب ىلع لئلد هر . رد تعما تاود

 .بوتول ەجاوخ سر هدنرلانوت یراکب یشارق
  رودوفوا یراثو نع هدنروص لمکم هنرادالوا

 دن ردو مدرک مع هب واعم زا هدعل ۰ یدر

 ینرلت روم “و تورث «قرهنلو هدنامدخ یکی لاف

 یوغل كامدخ یکو اا هدهسرلشعا هظفاع

 شلرو ارق ضع هدهک ازوم هلیس هب رق

 نالواقوج یراصمو نایلوا ینالوصع ج4 «هنیرزوا
 ء«هګروکهلراد دار یرثک ا ؛بویمهروط هدرب وډ

 هنرعه هرهبصقو رهش راسو كالس هاب «رتسانم

 .ردشع وطزو هب یندت رشارف هیله "ءاتو ؛ شلوا روب

 قرهلوا طاغ ند ( یلغاط ) یمهیحا رشارف س

 قاغاطو عفترص یواح ییهیرق ۲۸ نانید ( یلغناد )
 كنسيلاها .ردتبنم زآ كب یسیضارا «بولوا رب رب

 ترفو و تعاح و تراسج «بولوا ملسم یسیلک ىق
 - امدخ تلودو هدنض یرثک ۱ .راردفصتم هلتواکذ

 . ررونلو هدنن

 ار ف

 هدنتهح كتا ال و
 هدو و 2 دن ی | ضارف

 .یدراررو هلع نانوط ینرب دودح

 - هطخ نوفارا را كناننایسا (Fraga) | هغ ما و
 كن هقش و هو هدنتلانا( هقست و ه) هدنس رم

 ( هقنیس ) قرهلوا هدنسیترش بونج هرتمولبک ۷

 ۰۸۰۰ «بولوا هبصق رب هدنراسب لحاس كنبرهن
 ۱۱۳۶ .یدیا مکعسم كل هلبتقو .ردراو یسیلاها
 یلارق نوغارآ هدهبصق و رلب رع هدنسبدالبم رات

 ندعماج یساسداک . ردرلشا بولغم یسنوفل آ یجترب

 كاج هدیسهرانم نالوا ك سكوب ك «بولوا لدم

 .ردشغلوا ذاا یسەلق

 دنا وا ندتسااعو مع یا
 و هللا و HE و

 رل رات هنناحوتف شب كهاش رکا

 .یدیا تایحرب هدن را ران ۹۷-۰

 ۰ ردردارب

 - وا ندنسارمش یره نر یحاوا قارف

 یغوا كشر هرد.ل هبهاتوک «بول

 کا شا كواس ةف رد قرط ادتنا «بولوا

 هداشرا و دهژ هشوک .بولوا فلخ هت رد هدع)

 لوغشم هلتعصن و ظعو هدرل-_ءءهاح و ؛ شملکچ

 یسا مرد شعبا تافو هدنخشرات ۹۸۰ . یدیشلوا
 هداس هدهحرد كو هیمهدا نوع ی رلسر ون هرکذت

 : ردن د هلج وا تاب وش هردراو یراعشا سااسو

 سک چھ هرس ول ربا كاع .هدننشلک

 سفق راق رک رالیلب هدازآ راغاز

 ND e 2 . ردبل یارف

 هدنخرات - زر ۰ یدیا ززەم هدن دنع ین رصاعم كولم

 :ردک:وا تب وش .ردشغا تافو هدناسارخ

 ییداذ نالبلب زا نچ نیرد منم

 ییدازه زا تست نم "یدازب یو

 « بولوا ندنسا رهش ین اع

 ۔هنئاط یرحکب .ردالوہناتسا 8 قارف

 باستنا هبیولوم قبرط هدءب «نکیآ بوستم هنس
 ۰ ردشعا تافو هدنگرات ۱۱۰۰ .یدشعا

e ۳كلاز متسر هده نارا  
ITE 2 51  

 روڪذم هرزوا قلوا یلفوا دار

 در دیو یغدنلوا لتف ندنفرط نەم رشدراو



 ا ر ق
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 ءالء نالوا یربخا كن قوس ۱ زعارف

 نوا كنهروک ذم كولم و یردب كدابقيك نیدلا

 یردارب  دومسم ندلا ثابف نالوا یسدرد

 2 1 روس تالش یسا !eR ب ول وا

(Frameries)(وناه) کز  

  ولیک ۷ دل ۳ هدنتلابا
۰ ۱ 

 هد صارو

 ۰۰ ۰ «بولوا هبصق رب هدنسیب رغ بونج هرتم
 .ردراو یندعم راو یدلاها

3 ۳4 ۳ Nga ANE O 

 OS ات a) | هچنارف
 هد ۱۵۳۳ و ؛شمغوط هدنخحرات ۱ 1۰ «بولوا

 .رددوجوم یرانآ لزوک شم .ردشعا تافو

 1۳, (.G زک ردور رایساف ب | چا

)R. Francia | * 2یهدسونحیاشمآ  

 یردب « بولوا یسّوم ك.نتموک> ( یآ وغاراپ )

 (نویسپءوسآ ) هد۱۷ ۰ ۸۰ یدیازل:یسهدلاووزسنارف
 «هده سيا شمل وق هنلبصح دیاقع ادننا «بوغوط هد

 ونایسا هد ۱۸۱۰ و ؛شّعا كولس هناناقووآ هدمب
 یآ و فاراب «هلکءا ترف هدنجارخا ندرلاروا 4 رال

 باذتاا هتسایر هلیما سولسنوق ندنفرط یسلاها

 رهو ؛شلاآ هذيلا هلیماع یهرادا روما «قرهنلوا

9 

 یخدهتکا «هدهسیا شمالشاب هئالماعم ینکو هلاظم

 بيس هنساق رز ترا و عیانص «بودیا تءدخ یخ

 ماطر «تبوراتساوک کاارشتماو همش هدنقح

 .ردشلوا

 رب 6۵ (Francia یسهلسلس ۱ هحارف

  هدنتلایا (هقنامالاس) كناننارسا

 ۱۷۳ ورد تشکر كا «بولوا.ارظاط دره
 .ردهدنماذترا هرتم

ld۴1۲2124, ) سخارف دوخا  
 نەزان a ر ارگ

 ندنخرات ۱۲۰۹ كن رهش هدنبطنطسق « بولوا

 خیرار عهاج یتلاوحا ندیا نایرح كد هنخ رات ۱:۷3

 هراسا هدعب «بوللوم هدبصانم شعب .ردشمزاب "
 كر هلکح هرتسانمر هدهفروق تام «قرهلوا راجود

 .ردشعا تافو هداروا هد ۰

 | اوسنارف
 هدهسنارف هلعسا و (1۳۲۵۲6015)

 : ردشلکل ارق کا

os 

 ےک كیآ وسنارف هذْغأ فود ناليم هد رات ح

 . یلفوا كاراش یلنایلروا یتوق ملوغنآ یسیجنرب
 ۱ كني ول یخکیا نواو ؛ شن وط هد ۱ ٩ «بولوا

 ناف هد < az جوزت یب ( هدولن) یزق

 .هدلاوو ؛ شمتیچ هنتخهسفارف «بولوا فلخ هژب زدن

 طیض ین-هطخ ( زنالیم) کیدتنا دع ثاریم قدنس
 هدنث شن و «كرهدبا قوس اکیس «هرزوا كعا

 ییدتا هدهاعم دقع هللا ایاپ هرکص ندق دلوا قفوم

 ( نویون ) لا تنک لراش یخد هد 1 , ۱۰۱٩

 نت یعلص فنایوروآ 6 در ءدیا دقه ام

 تنیک لراش کښ هنس ر «هد اسیا نشلوا یک ر دنا

 هوالع یغد ینلروطارعا هسنالآ هنفللارق انایسا
  یزوکی خد فن آ وسنارف هسیاهدقل روطاربعا« گر هدبا
 «هدهسبآ شتا برح نالعا هتنیک لراش «ندننپ دلوا

 « بولوا راچود هتیولغم چاق , فقامتم یشرر

 قرلثوط ریسا یغد ییدنک هد (هبواب) هد ۵۰
 هلیطرش كا كرت یبهنوغروو ؛ شاروتوک هدیردام

 ههینایسا رلل هنوغ روم یجنآ .یدشفلوا هیلخت یی
 «پولیچآ هبرام ندیکب ,ندنراکدقسیا قفلوا میلست
 هدنکوالوانو ؛ شلوابولغ« هلنامفد را اف

 هد ۷۹ « بودبا باف یتسیلک م ىق كنبرکتص

 یجکیا رب ناقارب هبهسنارف یهننوغرو هد (هرب۰اق)

 یابلاتیا ناک هد ۱۵:۳۵ .یدشعا دّعع هدهاعم

 هبهسنوورب «هدهسیا شا طبض ینآ وواسو الیتسا

 هم اصم هد هد ۱۵۳۸ « ندنفب دنل وا زواح

 تا وسنارف تننکلراش .یدبا شلوا رو. هنیدقع
 قر دصا ینیبعت هزل ةو د نالبم هلن رب ندن رالغوا

 «ندنک, دعا ارجا ی دعو هدمب «نکیا شع ادعو کا

 ۱۰ ٤٤ بولیشپ ریک هب ه راع یحدرد رب هد ۱۲ |

 هک.

 ۰ هل-مط رش قفلوا بھ ی.هفود ناروا یغوا

(MFیراق هتنیک لراش .یدشغلوا هلاصم دقه  

 هن دادما تیاخ ناهلسناطاس اوافق هدنناب رام نالوا

 ندلا ريخ رومش٠ ارد نادوبف < هک ا تعحا

 54 e e 9 ۱۰ ۳ اشاب

 یرنه بایراو الع « بولوا فراعم بح آوسنارف

 یریمو هیلکتاسسوم رادو بناکم قوج رو «هباج
 راماسر و را رام رهام ندایلاتباو تفت ات ین هعدطم

 ۶ ,بودنا



 هلیضارقنا كنسهلالس

 ی یا

 یغردجآ قحن آو ؛شعا ان هعنصم دنیا نو ءا

 هلتهافسو «رادهنخر یهنزخ هلشافارساو هلرا هراحم

 عقاو هد ۱۰۷ یافو راما رادهکآ ییمات

 .ردشلوا

 كسحدم هن راق هلبایرنه ی کیا یریجکیا --

 oo/g\ ¢ شمغوط هد ۱ ۵ 4 4 «بولوا یللغوا كوس

 جوز ی (ترآ وتسا هی رام) یسهعاارق هحوتسا هد

 هنس رب زکایو ؛شلوا لارق هد ۱۰۰٩ بودا
 فض .ردشعا تافو دلو ال ءبوروس تمشاوگخب

 هزک یرلساط كننسهجوز «هلغلوا مدآ رب كشوکو
 ءورادا لراش یسهقود هنرول هلا "] وسنارف ی.هنود

 هلنالامتسا وس یراکدتیا «بولآ هنرللا یروما
 .ردرلشمرو تبس هن راف واخ به ذم

 د ندنرروطارعا هسالآ 2 زی

 3 ی ا هلمسا | | اوسنارف
 يلفوا كوي دلو ويل یسهقود هنرول یسجرب

 كردي هد۱۷ ٩۲۹و ؛ ؛شجوط هد ۱۷۰۸ «بولوا

 سيج دم هد ۱۷۳۲۰ «بولوا یسهفود هنروآ هنر

 - هفود هن اقس وط نالاو لع

 یروطاربءا هنالآ هرکص هنس رو «لاقتنا هنغل

 شتا جوزت ی (هزرت هرام) یزبق كلراش یصتل ۲
 وا یتافو كننردب ی ء«هدنګ رات ۷ ۰ ۰ یدبا

 یر هرواب «هد هسلا شعشبلاچ هکمک و هرز

 هلم سا لراش یجت دب «بولاج هبلغ هلبتنواعم تب هسنارف

 هغل رواعاربعا هد ۷ ۵ قحاآو ؛شاوآ روطارعا

 تموکح هلو ص ۷ ری یعرکب . یدبا شلوا لات

 دالوا ۱۰ .ردشعا تافو هد ۱۷۰۶ «بوروس

 بقامتم ینررب دلوې ويلو فزوژ ندرلنوب «بوقارب
 ی هدایرتسوآ

 .ردشمراو هب ینول ی آ نوا لارق هسنارف

 یجنربو یلغوا كلوب ول یمنکیا یسیمنکیا س
 «شیغوط هد ۱۷۰۸ بولوا ینورو تا وسنارف

 - ارعا هسالآ «بولوا فلخ هشردب هد ۱۷۹۲ و

 شلآ یتاونع یلارق ناتسهچو ناتسرامو یروط
 رار هلیحوز فن تن | وطن آ هب رام یسهلاخ ۰ یدیا

 یشراق ههسنارف ییالوط ندتک ال یغیدلوا راچود

 «هلفلوا بولغم هلتافد قم .بولوا روبجم ههبراجم
 یرزوا ۵۶۱ كرت یهدرابمولو كل هد ۷
 شاوا رو. هباضما یی-هدهاعم ( ویمروفویماق )

 هی[ هب رامو ؛شهروس »۰

roo ا ر ف 

 بولغم هد (وفن رام) ,بوشپ ريک هیرح هنب هدمب « نکیآ
 یغیدلوا رو. هنساضما هد ۱۸۰۱ و « شلوا

 یکه دنف رطلوص كنسار جم (نیر) هلیسهدهاعم (لیونول)
 رب هد ۱۸۰۵ .یدشعا كرت هبهسنارف کلام

 ۔رتسواو موا «نکنیذلا «بوشب رک هب »راع یعچوا

 اهد هحردر یکلام , هلغا وا بولخم هدن را هب راح جم

 . ردشع | اضما سهدهاعء (غروبسرب ) ناردش ال راط

 یسهقفنم تاموکح نر تتراپانون هدنخ رات ۰

 ندشنلروطارعا هنالآ ء هنرزوا یا لیکشت

 یجنرب «بولوا روبحم هكا رظن فرص
 .یدشعا تعانق هلبفا روطارعا ابرتسوآ هدنتح یان

 (لهوکا) ؛«بوشیریکه ب هرامیتدردر هد ۹

 هلیسهدهاعم (نوربن وش) ۰ هلفاوابولخم هد (مارغاو)و

 تراانوب یی( هزیا هبرام ) یزبقو ؛ شعاپ هلص
 یعب هتراپانو هد ۱۸۱۳ اذهمم .یدشعا جیوزت

 لخاد هب لود قافا ناناوا دو

 ٌ* شعا تریف هداز نده هنطاقسا یو «بولوا

 تکااع یغیدلوا ش

 ٩۸۳۰ نالوا یتافو 2 «بودیا دادرتسا یفوح

 .ردشمروس مکح هلشیا-او مص كد هنسهنس

 «بولوا ندنرالارق نیتیلهس ) ۰

 0 A 1 ۱ اوسلارف

 همف د یا هدننابح كنب ردب «بوغوط هد ۷

 یسیجنرب انرتلکو وب . یدیشفلوا بصن لیکو
 لوصا زباکذا هب هلع“ ك ( كنتي ) درول هد ۲
 او «یسربدتسا لو یس هرادا

 حس ۹ 4

 | وسلارف

 یراق «نداماد

 دعا ساق هل ار رقم ۱۸۱ و

 هد ۱۸۲۰ یسک

 عقاو هنیرزوا یا روهظ لالتخا هدومرلاپو یلوان
 شب «بولوا فاخ هنیردب هد ٥ .یدبشلوا

 ۵3۱ ۰ هنر طب لک دوو وک هدا هرس

 «بولواینلخ دنانبدرف یعکیا یلفوا .ردشا تافو
 ۱۸۰ ند ۱۸۳۳ یخد ( هننتسب رق هرام) یزق

 : ردشفل وب تموکح هان هدهنایسا كدهنخ رات

(St François) - iw [0 o ۶هلعساوم  

 .زیزع جاقرب ریزهجورب دا راکیلوتف ۱ و
 :ردراو یرل

 فورعم هلک خد ( ۸55156 لزبسآ ) یبجر

 تنسهطخ ایربموا هدابلاتا هدنخرا ۱۱۸۲ «بولوا

 تافو هد ۱۲۲ و « شوط

 یمیدنک «بولوا رجات رب نکن ز یرد . ردشعا

  pAدنس ءب ۵



 ار ف

 ندکد دا لیصحم «هرزوا كما لوس هتراجم ید
 هتخص و ظەو و تضایر «كرهدنا اد كرت اک

 رشلاو قمالوا كلام هدبش رب هداندو ؛ شمالشاب

 فوم هلس هفظو كل تحایسو یس نوجما بهذم
 هک ءردشا سپس قیرط نابهر رب «هرزوا قتلوا
 .رارونلوا هم (نکسیسنارف) هلتبسن هنتسا یدنک
 تقو یلیخ رب هدنرفرط رصمو ماش هدییدنک
 یسطرو هدندرد كنړنات نرشن .یدشا تحاس

 .ردراو نالا شه .رونلوا ارجا
 هلکد ,de Paule gall) ) یسیعکیا بس

 - الاق ) هدایلاتا هدنخرات ۰ ۰ بولوا فورعم

 هد ۱۵۰۷ و « شوط هو 3 هر

 تفس هجرتلا ا نکا چک

 ٤ شفلوا يمس هلیعسا كنوب «بولوا مبا هآ وششارف

 نا رتسانمر نوک هیاوزنا هدنتک ام هد و

 ادم رل هد ا ماطر یکی دشا قوس هصوصخ قا رطرو

 «بوللوا داقتعا هنکیدتا یبا یراهتسخ .یدیاشعا

 ههسنارف یتسیدنک یول یجحرب نوا ناناو هتسخ

 قسهذم نبآ هدننافو كنو .هدهسیا شعرا بلج

 دەل ايو ؛شماماراب ه-ثیا رب همش ندکغا ارحا

 یعنکیا نوا هلبا لراش
 قوج رو ؛شفلوا هیاحو بحاصت ندنف رط ینول

 .رو هدنس ۲ كاسا .یدشعا E رارتسانم
 . رونلوا ارحا یسع

 (de Xavier) ی ( هوازک ۱) یسعچوا
 هدهبنایسا هدنځ رات ۱ ۵۰ ۰ «بولوا فورعم هک. د

 ٤ شہ وطه دنس هبصق ) هوازک | ( ترس هطخ (هنولیماب)

 هسراپ نوجا لیصح .ردشا تافو هد ۱۵۰۲ و

 شاشا ) نالوا یس-ّوم كنق رط توزح «بودنک

 .ذم قیرطو ؛ شعا ادرس تساخم هلبا ( هلویول ود

 قبح دنه نوا بهذم رهن «بولوا لخاد هروک

 .ردشا تافو زدم رضا هک هست «بودک هنواجو

 یجمزکس «بولاق هدهسنارف

 ضمب .راردنا ارحآ ییسطرو هدننح وا كلوا نوک

 . ردراو یتاررح
 هاکشد ( 6 501165 یهلاس ) یسمدرد -

 (ینا) هدا وواس هد ۱۵۱۷ «بولوا فورعم

 ادتبا ءردش | تافو هد ۱۱۲۲ و «شوط هدننرق
 « هلیا لوخد هن ابهر قب رط «بودیا 4 ولس 42: افووآ

 (ونح) «قرهلو ترهش هل یتقالط یهدظعو یارحا

۳۳۹۹ 

 ۱ E TS قبرط نابهر رو ؛ شلوایسویقسپ

  .دنوک ههسنارف هلناعفد هلا هصوصخم تيرومأم

 . نوناک .یدشمنازق ینهجوت كنىرالارق اروا ‹كرەلبر

 ٠ یتافیلات ردبا لیکشت رادلج ددعتم راد هتعصتو
 .ردراو

 !واشفو ود | اوسلارف

 تنوق «بولوا ندنو.سابسو ندننررحم ریهاشم

 هد (هفاس) هدنګرات ۱۷۵۰ . یدنا زئاح یتاونع

 شو طقسم .ردشع | تافو هد۱۸۲۸ «بوغوط

 هدنشاب ۱۲ «بودیا لیصح هد ( وئاشفون ) یهدنرق

 كرتلوو هلفلوا ردتقم نظن رامعشا لزوک ن کیا

 هدراتزومأم قاط رب . یدیشلوا ا ۳
 هنغلاضعا نک سلاح ت ڻايظنت «هرکص ص ندقدنلو

 7 ۱۷۲۷ یا ا هنتسایرو هنتاتک هدمب و

 . تیورام هده « بولوا یرظا هللخاد هدنخرات

 شلوا لخاد ههرادا تيه هننرب

 (-6 Neufو ,۲۲

  ۱0هسنارف `

 وب هد ۱:۷۸ و ؛

 ۳ مولعو ؛شلوا یرظان هلخاد هن «قرهقح ندنژیه

 « بو دیا رلتم دخ دوس هنساق رز تتراعو میانص و

 داما ینرارهشم تعارزو تراجتو میانص لوا كا
 ناصا هدننامز قاروطاریعا .ردشلوا یسدنک ندا

 هلتعارز روما زکلا «بونل و ندنساضعا ینا

 هنفلاضعا ایمداقآ هد ۱۸۱١ .یدشلوا لوغشم

 قالخا ءتاسداو یراعشا یلیخ رب ؛یدشغلوا لوبق

 هد ۱۷۹۳ ۰ ردراو یراآ شم قلعتم هتعارزو

 سب» ی الوط ندناتک و رتا ۲ نانوق هب اش 3 عقوم

 . یدشفلوا

Ste Francoise) — هتنس ( oT 

 ندا ك راكيلوتق ۱ هزاوسلارف

 هد ۱۰ و «شغوط هدامور هد ۱۳۸ ٤ «بول

 افا نسح یقفاظو هدلاو و هجوز . ردش۶ا تافو

 نشست یرتسانم زیق رب هدم « بولو ترهش هلا

 - رو هدن ٩ كدرام .یدنا شلوا ینشر «هلبا

 .رلردیا ارجا ینسیط
 (-Ar یسهمقک رازح

chipel François 

 ضرع ۸۳۲ هلبا ۸۰۳ هدیلامش دمعم رح (10د0))
 دتم هدنرهرآ قرش لوط "۲۳ هلبا 4٩۳ و یلاعش

 | فزوژ اوسنارف



 تابرتسوآ هدنخرات ۱۸۷۳ و را هطآ قاط

 ندنفرط ینویرح اب هنایرح هدهببطق راطقا

 .ردشفلوا هيم هایمان یراروطاریعا و « فقک
 شا فشک یر هطآ و لوا رصع ر رلبلک الف قجمآ

 شلزاب هدرلتفو وا ةقيقح «بولوب هدنسامدا قلوا |
 ك ( لور سیلنروق ) ندنرلنادوبق كنلف باتکرب

 ندنفی دوا شمروکر لهطآ ثاطر هدضعو لوط وا
 هدهروکذ ء هنس رلیلایرتسوآ هدلاح ره .روندیا تح
 هتف تاقشحت هدنقح هروک ذم رازح هنس یسارا و

 «بولوا كوس لبخییکا كراهطآ و .ردراشعا ارجا "

 (كبیو) یهدنفرط قرشو (یجز) یهدنتهج برق
 هلیع"ا ( دنو س ایرت-وآ ) هدنرهرا ۰ رونلوا هی "

 غاص «بولوا دتع یرعوط هلاعش ندیونح زافو رب
 رزفروک ییقیخالوط و راط قوچ رب هدنلوص و
 (راقسوا) هدنلاعث كرلن وب - روی دیا لیکشت راصلخو

 دوم ییا رکید نانلوا هیسن هراس (نامرب) و
 زساسح یخد هدنجما دازاخوم روکذم «بواوا هطآ

 ترک ییضارا راز و .روینلو ر هطآ كحوک

 ٩۰ ۰ یرلعافترا هرزوا یطسو دح .بواوا قلغاطو
 یرللع كسکوب لاو هدنسهرآ هرتع ٩۰۰ هلا

 هدیرللحاس . رودلو هدنعافترا هرم ۰

 یک یلحاوس كجورون « بولوا قاایقو كسکو
 نازيم ۰ ردراو یرلدتنقیجو یترک قلابق قوج رب
 هکرد ۱7 رفصلا تح هرزوا یطسو دح هرارلا
 روتسم هلراق هدنرلبآ رث | كنهنس عیطلاب «بولوا

 لاخ ندرا یرارب قلآ یآ ییا رب زکااب هلغلوا

 كن قفوا ندنعوت لاحو نوصو تقو وا و «رلاق

 هدیراهرد زو .ردبا روهظ رلکهچ ماط ر هلئانابت

 . ردع ساو و نوزوا لخ یرلضعب «بولوا قوح

 | - روکی نرازبا کادو ناشواطو یا ضا لاکا

 هژرلقیلاب رتاسو یسافوب زیکد هدناحاوس .ردرلشم
 .رونلوب یرلشوق وص قوج رب

FARE) ۱ EIكو مد یاپوروآ  

 « بواوا تاود رب ییاوق و رب رب 7
 ابو (لاخ) ندنماوفا تاک نالواشفل و یسیلاها ًاعدق

 هدمب «نکرونلوا هيم ((ایلاغ) هلتبسن هنموق (۲ولوف)
 (ینارف) ندنماوقا نامرج نالواشعا طبض یکلع
 .ردشفلوا هی (هسنارف) هلتبسن هنموق

 رع اض هسنارف - .یسهحاسهو دودح «یعقوم

oY 3 . 

 هروکذ م رح ندنتهج یلامش برضو هلبا یمالطآ طرح
 رب زآو هلبزافو (هلاقودای) و هلیزکد (هشنام) قم
  هسونح دودح «بولوا دودحم هللا لاعث رحم هدلع

 قمی یرکید فصنو هلزکد قآ ید ینصن كنس

 *لسلس هنری یمی هلدودح ااا یسیرط مق
 لامث «هلا اال آوا هرج وسا ءایلاتا اقرش «هللابج

 .رددودح هللا هقیجلب و غروبنسکول یغد ندنتهج قرش
 «بونل و هدنسهزا زیکد ترد جوا هسلارف هلهحو و

 هللا ۲۳ ۲۰۳ .ردطاحم هللا وص ندنرلتهج رکا

 لوط ۷° ۷ ۵٩ و یلامش ضع 2۹م ۳۷

 دنع هدنرهرا قرش لوط ه ۱۱ ۱۰۲ هلبا یی
 زارا یاکش عالضالا سدس# ر مظتنم ريف «بولوا

 »۷۰ یمضعا لوط هون> ندلاعش «هدلاح ییدشا

 ندیلامن برغو ۸۸۸ یمظعا ضرع هبرغ ندقرش
 ۱۰۸۲ یسهناسم نوزوا كا نالوا هب ینونج قرش

 ۵۲۸ ۸۷٩ ینهتس حاسم « بولوا هرتهولبک
 «ردیشک ۲۸ ۲۱۸ ٩۰۳ یسیلاهاو هرتمولیک میرم

 و .زشود یعک ۷۲ هنشاب هرتمولیک بس ره هک

 هد ۱٩ كنسهعطق ایوروآ هحهفاسم هسنارف هلهحو

 ۲۳۳ 0۳ في هروکذ ه هعطق هڪ“ ون و هحزآ ندر

 یی كنلود ایوروآ هحهفاسم « بولوا یر

 .ردیسی# درد هج“ وفنو
 باسح رلیتنقیچ و یتریک ك چوک «یسهزاد طبع

 ۳۲۱۲۰ ندنو «بولوا هرتهولک ۰ «نیزقفل وا

 یا هرتموایک ۲۱۷۰ و ندلحاوس یا هرتمولک
 . ولک ۰ كنلحاوس . ردنراع ند هر دودح

 هشنامو هدنزافو (هلاقو داب) هلب زیک د لای یاهرتم

 «هدیسالطآ طرح رح یاهرتمولیک ۱۳۸ ۵ «هدنزیکد

 . ردهدزکد ی هد کل هرتموليک ۱ 0

 یسضارا كتهسنارف - .یرلفاط « یسعسطلکش

 وا هدهنو قلغاط ردق کلام یوذح یایوروا هت

 هردهدلاح طسوتم «بولوا قاهووا ردق لاعتیایور

 یلعسو كنسیواج فصنو یسهیقرشو هونج دودح
 .ردیلهضراع زآ و زود یرلفرظ راسو یاغاط یمسق
 هدیونح ء بولوا هددودح یرلغاط ثك کو كا

 اناا ةه ا سام هری دودج ناسا
 باس 4 و هک رو رآ یس هلسلس باآ یندودح

 11 .ردیرلغاط كسکو كا كنسهعطق ابوروآ

 هدیدو د ح هر وسا هدنف رط تسوا ك



 ار ف

 ( رسوو ) هدندودح هنالآ هدن راقو اهدو (هروژ )

 چواو «بولوا دتع یرلغاط (هندرآ) بقاعتم یوو

 ۱۷۲ ىلع هكسکو كا كنەروژ ندرلغاط هرص

 قجمآ هدکتن هدرآا ۲۰ یسکوب كا دوو

 هدنقح یرلغاط هنری و بل | .ردهدنمافترا هرتم ۷۰ ۰

 «ندنغادلوا شلرو تالبصفت هدنرهصوصخ "هدام

 هندرا و زسوو . ردقو تعحاح هش رارک هداروب

 لصا .ردیا لاصتا بسکیرلغاط هبنوغرو هنراغاط
 ) Macif Central a j لابج ) یرلفاط

 هک ردرلغاط نا

 «هدلاح یرلقدلوا هدنراهرا یر هلاس هنری, هليا ب 1

 ۔ ذم نیتلساس هللا یداو رر كور ندفرط کیا ره
 طوب ص هرلهلساس وب هيام ءانبو «ردشلرآ ندندروک

 رلغاط و .رارونلوا دع ندهدرفنم لابح «بویلوا

 كرسکوت كاو یرازکص «بویءازوا هدننروص هلساسرب

 | ود یو ) یعافترا هرتم ۱۸۰۸ یرهطق
 ط ره نداروا «هدلاح یمنی دلوا ( یفاس

 «لاتناق : هدراهمش و .رویلب رآ را هبعش هدنتروص

 ھك ساب ون فی اب 4 مسل | رف

 ۱ رلوا رد هفر

 هراوو «یلاو «هدیرژرام ءهئوس «هرزول «قاروا

 «مود ءا وداروبل «ناوروم «هلو راش هلوژو «زروف

 كرلنوب ۰ ردیرلغاط هاسو نزول .هشرام «هرود

 .ردهدالاح رله «بولوا 1۳و كر یرلهاذترا

 .هلاعشو برغ یضارا ندرلفاط نالیاص هدیراقو

 عساو « بودیا طاطحا e یضوط

e۸ 

 رارب یهضراع زآ یواح یرلهرت كفن قفواو رآهووا
 هعاتر هدست ی لامش یاهتنم زکلا ۰ رويدا لکشت

 .روینلوم رلغاط یتلآ قاط رب هدنرلهطخ هیدنامرونو

 ندرب هبزکم لابج هيا ندنرلتهح بونجو قرش
 ییحاس

 لودح بونعح و هب هو وا راط نالوا دتع هع و

 ۰ ریلسا هنس داو

 قوچ كب یسهیراج هایم تب هسلارف -- .یرابنا

 ةنم هدير وص قحهیقار زسو-ص فرط رب 9 و

 یجکیا ء یسالطا طبع رح یمظعا مق «بولوا
 زکد قآ هدهحرد یعجواو e لامش هدهحرد

 قش یهسنارف قامرا لوس ترد .ردهبات هنسهلام

 زیکدقآ و هنسیداو هنور ,بودیا طاطحا هرب

 ندرلن و :رویدیالیکشت 4 و> عساو ترد «بودیا

 یرکیدو یزیکد لامثیرب «یسالطآ طبع رح یسکیآ

 كا كيهضوح ترد و . ردهدنس هل ام زکد قآ

 ام (هرآ 1 0 هدنطسو كن هسذارفو یوم

 ی لابح لش قارا و هک «ردږسهض وح

 نلکن دنرلءافترا تلاوت "ایسقو ندنرلکتا لاش

 یرضوط هبیلامش برغ «لکشالاب ندرلیاچ قوچ رب
 ثكءامرا و .رولکود هبیسالطا طع رحم «هلنایرج

 هدشناضیف «بولوا هدنلوط هرتمولک ۱۰۰۸ یمارحم

 وص هرتم بکم ۱۰۰ هدقلقاروقو ۸۰۰۰ هدهننا
 یلک قرف و نالوا فرا مسوم ییا ۰ رکود

 در لوصو منام هنسارحا هدنروص یاد كن اذس ریس

 علص ۱۱۰۰۰۰ یبهضوح .رولوا بجوم ینابغط

 : قدی ودح یرلع) ات هواشاپ هردهدنتعسو هرتمولیک

 ؛هناو «هزورق «هردننا ءرش هلا

 هدنسیق رش لامش كنو .ردیراربت هنبام «هتراس «رآ ول

 قامریا و .رویناو یسهضوح كنغامربا ( هنس )

 «لکشتلاب ندرارهن قو-جرپ نایا ندنرهبت هبنوغروب
 ندنجیا هاسراپ «هلابرج یرفوط هبویرغ لامن
 ۷۷۲ یمارح « رولیکود هنیزکد هشنام رورلادمب
 هدتلفاروقو ۰ هده هدنن اضف «بولوا هرټ«ولدک

 : ندیونچیرلمبات هعلشاب ,رکود وص هرتمبمکم ۰
 ؛هروا هو «قوسنامرآ

 یمهضوح (هنور) هضوح یعچوا .ردرارپ هزآ وا

 «بولک ندنلوک ونج تبهرجموسا قامریا و «بولوا
 هللا ( نژاس.) ناک ندنرلغاط ژسوو ینمی ندلاعت
 بلا «هلنایرح یرضوط هونج «كرهشار

 «هئرام هوا * یخد ندلامش

 قآ «قرعهلآ رلباچ قوج رب نبا ندهبزکسم لابجو
 هدنلوط هرتمولبک ۸۱۲ یسارحم .رولیکود هزکد

 ردهدنغارب وط هسا ارف یل هرتم واک ۱ «بولوا

 هرتم یکم ۲۲۰۰ هدنناضفو ۰ هدهسانهدقلقاروة

 هدنتعسو هرتم ول کم م٩2۹۸ ۷ ۰ یسهضوح .رکودوص

 هب هسا ارف U ARS 9م ۰ ءبولوا

 یرهن (هژاس) ناک ندلاعث یمبات لوس كلا .ردمبات
 « هزووا « وکیا « همورد «هرزبا : ندقرش «بولوا
 یروصوهصبف یراارج ید ندبیع«ینرلربم هغراس
 هم وح ین درد .رل | راپا ض») داخ لس قوح

 هلبا (هنوراف) قامربا و «بولوا یسهضوح هدنورز

 .روندیا کشت ندنهاغحا كس رلقام ربا (هنودرود)

 امش كنسهلسلس هرب یقاطرب ندنرلعب ات تا هنوراغ

 هنودرود و «رياک ند هب زک لاب یقاط رو ندن راک ا

 .ردیا لکشت ندراببا نا دل ابح و فرم ید

  یخد نرلامش

 . ندنرلفاط



 < ۰ هدهبنات هدقلفاروق بزارم ىنا
 - وح . رکود وص هم بک ۱۲ ۰۰۰ هدنناضفو

 ۰ ردهدنتعسو هرتمولیک م بص ٩۹۰۰۰۰ یف |

 ییا ك هسنارف هقشب ندهضوح كوس ترد و

 رګ هدیسکیا هک« ردراو یغد یهضوح كچوک
 *لساس هنرب یرب « بولوا میان هیسالطا طرح ۱

 كن سنارف هدنسهرا یهضوح هدنورژ هلیلابج
 ؛ (رودآ ) ندیا لیکشن یتسهشوک ی یف بونجیاهتنم
 هدنسهزا یراهصوح E هلب | هدنورز یرک دو

  هضوح هلن راقامربا (هتنراش) ندیا لیکشت ثلثم رب

 یهضوحو هرتمولیک ۲۲۰ یسارجم كرودآ .ردنرآ
 هدننامز قلفاروق «بولوا هرتمولیک ع بص ۰

 .رکودوص هرتم کف ۱۵۰ هدنناففو "۰ هدهسات

 ءو ود واف «سنارف ودیل «هزودیم : یرلمپ ات هیحلشاپ

  ولک ۲۰۱ یسارحم ثیهتنراش .ردهراسو هژودس

 هرتمولیک بم و ج یسهضوحو هرم

 هدنناضیفو ۳۰ هدهنان هدنم“وم قاقاروق «بواوا

 : یرلسبات هعاشاب . رکود وص هرتم بعکم ۰
 .ردهزاسو هنوئو «هنیوس «هرا ودرات

 هضوح كحوک یاو هوس ترد ناشلوا ,رکذ

 هزکد هیرضوط ندیرفوط تكنهسنارف .هدنحراخ

 .ود هنغامرا (نر) ناق هدنحراخ كن ەسنارف او

 ءالوا .ردراو یرلقامراو یاج هصبققوچر رولیک

 هدنلوصو غاص نرصنم (هنور) كنلحاوس زکد قآ

 بات هنبرب چ كرا هضوح روک ذم یرلتهج نانلون

 ندبفوط یرابنا نالوا هصیق بطلاب «بولوا

 كرا و دولت ود درو

 ندندودح هنایسا هدنن یف كنرصنم هور ی رل هم

aهلوره هنوژ ءوسروا «یغآ تا «شت : » 

 ؛ هرتسلو «هرودیو
 فی هسنارف با هردهرا-و راو «ناژرآ یاف«هقرآ

 هیدنامرونو هاتر نانآوب هدنسیل امت برع یامتنم

 هبیرضوط ندبیفوط یراوص تدراهریزج هبش
 رحم «بولیکود هنیزیکد هشنامو هبیسالطا طبع رحم
 هک ردیغامربا (هنلیو) کوی كا نرود هی
 : یرامبات هعاشاب «بولوا هرتمولک ۲۳۰ یسارجم

 نون «هشیس ءهلا «وم «نایرین « هشنان .زرآ
 ها «هوالب هدب رع تیوب . ردهراسو نود «هرش

 فی هنانر هروبللو راقامرا هبصق شم رکدو هدوا

 :هدهدنق رش كروک ذم بنام

o ۱ TE 

 قر« الشاب ندب رع یرابا ناکود هنزرکد هشنام :

 رو ؛هنولسو هسنار ,نونکرآ ور .یدوژ «رک .
 «هروا «هرو « هووآ « هلوس «هیس : هد كن ههدنام

 الا در ردمراتو هسر « هکوت هود « نودوا

 لحاس هلیدودح هقیلب هدنلاعش یاهننم كنهسنارف

 هایم كرب رب لکشلا ثث نالو هدنسهزآ رحم

 هنب رازکد لاعثو هشنام هبیرغوط ندبضوط ی هب راج
 یجنکیاو (هموس) یربن كوبب كا كنوب «بوایکود
 ه ردیرارمن (۲1) و هشناق «هشوا «هوت هدهحرد

 عقاو هدنسیترش لاعش یاهتنم كنسنارف <« ببار
 نانلو هدناخاد یسهضوح كنغامرا (نیر) .بولوا
 هسنارف ردق ه ره .ردیرارب

 «هدهسیا شّعا باغ ینفوچ كنبرارپ یک هدنهج وا
 روکذم «بولوا یسضارایلبخ هدناخاد هضوحو هن

 یرلبنم كنراربن (هزوم) و (هلزوم) میان هغامریا
 و .ردهدناخاد هسنارف یراالعا مسق كنراارمو

 ایا (هلزوم مم هتروم) و (هزسوو) یسیجرب كرارهن
 «هیناتروم «هتروم «هینولاو ندفاص «هلبا قشیرلتل
 (توئیوو) و هنروا .تیود «نودام ندلوصو نوناس
 ندنایرح كهرتهوابک ۲۱۲ و ندفدلآ ینرلباج
 .ررک هنسهطخ (هنرول) میت هب هال آ مولا هرکص

 هل, هلن ندنراغاط (هرفنال) هسیا رهن (هزوم)
 ریڈ ) ندفاصو «قرهقآ یرضوط هبیبیغ لاءثو (

 یکبار رکیدو هسنوو «راب ید ندلوص ( وئیس) هلا

 هلا ذخا یاج ٤٥٤١ هرکص ندنایرح كلهرتمولیک
 ندهسارف هن هدنغارب وط هقیب .رولوالخاد هب هم

 نر .ربلآ یخد ینربن (هرءاس) ندیک 9
 یو ناللوا دع عبا کوا يروا رام

 یخد كنبربن (وقسا ) نانلو هدهقیفب یمظعا ملق

 هشنارف یلهرتمواک ۰ تكنسارح و 0

 .ردهدناخاد

 « بولوا یرلناضیف كوس كن رابا هسنارف

 نکا راو یرایعییط لیم هسرخ هدایز ندراما

 قلزاسوقاناطب رلهووا ندنسهعشاط دكران و هلیتقو و
 یساوه كن رلفرط كا كتکاع و ؛بولآ ینلاح

 یهوکح زسنارف «نکیآ شغل هدلاح رب ناکسا لباقا

 هروک هنبراناضیف ینرافاتی هلبرابتخا رلفرصم یلتیلک
 یک وا كن رلترضم «كرهدیا دی دحت هلرادسو قیمت

 لامعتسا هدیضارا قس ناو هرکص ندقدلآ

 هدنس هب راح ۱۸۷ ۰



Ed ۳۳۹۰ 

 دالدرا «قدنشیدنازوا یغوط هل ام « شع و هلاح خاص هنافس رس یک | ار هلا

 ۱ ر ف

 ۔ وح روکذم تح «قرهردجآ رالودح هشرا ها و
 لصاح طالتخا هدنسهرآ یراک رکو وب کر هض
 هلیفامریا نبر نایکود هبلاعثرحم ندفرطریو ؛ شا
 هلزوم ندفرطرب یغامریا (هنور) نایکود هزیکد قا
 | تاو هور هلبا هرا ولو هنیس «هنبس هلا هزومو

 قآ هیفامربا هنوراف نایکود هبیسالطآ طبع رحم
 هنت افس ریس هدنرا هرآ یر (هدوا) نایکود هزکد

 یکه دنفارطا فل هسنارف «هلغلچآ رالودج لمکم طاص
 لافس ریس ندنسهئروا كرل هرق هدنسهرآ رازکد

 . ردشلریتک هدوجو قرا
 «بویلوایرللوک كوب قج ه راچ هز وک ن هسنارف

 .ورص *یضارا «قرهلدوروق | هد كنب رل انل وم

 هدنتهج یبرغ بونج زکلای .ردشفلوا لیوح هبه
 هلخاس هدنسیضارا قاموق ناد ه.انال تی هنوقساف
 «نال روا هسو راس «وزاق یاقال «ناقراق برق

 رالوک هرص رب هلن رل مسا لوتس وس و نایلوژ تلس

  هطخ ( هنر ) و (هنولوس) هدنراطسو كيهسذارفو

 یسارحم هراس هلب راک:ا هروژ هدنتهج قرشو هدنرل

 رالوڪ كحوک قوح رب ب رق هنیرار رب هدنسدوآ

 هدنسهزا رلغاط یخد هدنسهطخ | وواس .روبللو

 .ردراو لوک ییا هلبرلسا (ءژنوب) و (یننآ)
 ید هدنرق للحاوس زکد قآ هدنتهج بونج

 هلرلعسا راسو غن اتسٍاق «ناسی و رغ «ناربش «هسلاس

 شمب ردیا طالتخا قوچ زآ هلبراوص رابنا و زیکدو
 .روینل و رالوک

 کهدزکد ترد كل هسنارف -- .یربازجو لحاوس
 . كديا یدتنا ناس هدیراقو ینرارادقم كناحاوس

 قوچرب «بولوا یلیتنفیچ یلیتریک یلبخ لحاوس و
 « یر هر زج هبش « یرلناعا ءیرلبوق «یرازفروک
 .ردراو یرل هطآ كج وکه دنسیشراق لحاسو یرلن ورب

 .ردنرد زا کدو زودو قلا لحاس یهدیلامشرحم
 هردننرد زکدو قالاق لحاس هدنزافو (هلاقوداب) هدعب

 لحاس گدهنسهلکسا هرواه ینه هنعلخ هيس نداروا
 هقدوانیدرهغااط «هلغلوا هدننروص دسو ثك.کوب

 هدکمکچ ه یر هک دنکل حاس « قرهلمقم رلفارب وط

 «بولوا زود لحاس ردق هارو هردهدقعازق زکدو

 ۔ راق «یک ی یدتبا لکن میاخ رب نرد یصنم هنیس

 یهرزح هبش ( تناتوق ) كل هدنامرون هدنسیش

 . رودنا لصحت زفروکر ب هساو هلیما یزنروک

 ٠ هبش هناتر هللا هربزج هبش روکذم هدنغ كنوب
 هل مان یزفروک (ولام تنس) دنا یسهر زح

 ( یسرج ) ه دنا هک «رویناو زفروکی ععکیا 3

 کیا كجوس مبات هبهرتلکنا هلبرلعسا ( یسنرک ) و
 «بولوا فلتخم یحاوس هب دنامرون . ردراو 4طآ

 كسکوب یرلتج شو یتاموقو یت لآ یراف رام ضما
 دل رکو هدنزیکد هشن ام رک هسیا كب هارب .ردقلابقو

 لیتنیک كبو قلابق یلحاوس کهدیسالطآ طیح رحم
 قوح رب قلاسف هنن هدنسیشراق « بولوا یل ةیج

 - هل رلهنلاطو یسیتنفآ هدارو هلزیکدو ؛روینلوب راهطآ
 نیافس لحاوس و «هاذلوا یادش كم یرزجو دم

 لحاس كنهروكذم ةطخ . رديرةتلا بءص نوجا
 هلیمان یرازهروک (هننرآ و د) و (كسرد) ه دنساب رع

 هللا هرآ ول .رویلیچآ زفروک ی یا نرد بیرق هنیرر
 قلموژو قِلآ لحاس هات و یرلیصتم هدنورز

 یرلیوق نوک او فونغرو «بولوا قاروماجو
 هک «روبثلوم رلهطآ شب قتلابث هدنسشراق كلحاسو

a 

  نوژلواو هر «وب «هبومرآ ون «لبا لب : یراکوس كا
 یهدنسهرا یراارحم رودآ هللا هدنورژ .ردیرهطآ

 ندزکد «بولوا قلءوفو قلآ و زود هيا لحاس
 یرالوک یلزوط ما رب شاربآ هلبرادس موق راط

 كیوک ر هلیءا یزفروک ( نوراقرآ ) زکاای و
 هنوقساف عامل تار رودآ .ردراو یزفروک

 هنرب هداروا .بونالشاب یوق هیاقسب كنب زفر وک

 هارد بل یراک:ا برص و كيد كنلابح *لبلس
 زکدو قلابقو كسكوب لحاس «ندنکیدننا ردق
 ۱ ۰ ردسرد

 لحاسو ؛هعاک هنلحاوس یکه دزکد قآ كن هسنارف

 هاما قد لند هنری بولوا هدناکش سوق يا

 یسب رع فص نالوا ردق هننغآ هور ندیدو د>

 ییزفروک نول « هلفلوا هدننروص رعقم سوق
 یمسف یلرغ بونج گزفروکو ب .روبدبا لیکسشت
 هدكنو «بولوا قتلا و یا هوف یسیف رش مفو قلاب

 ریس فرط رهو «ردراو یرلتلناطب و لوک قاط رب
 هدنصن« تكههور .ردیلهرطاخ هدنةح ناس

 وا قافاطبو یتاروماچ یغد هبلاد کیدتبا لیکشت

 1 بدع سوف تالاس هام قرش ثبوب « پول

 اد



۳ 
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 ار ف
 بلآ هک« روبنلو یرکید فص نالوا هدنلکش

 ندندادتما ردق هایرد بل كنبرلک#ا لابج هلساس
 یلرک یلخو هيکسکویو قلابق ء بودا لصحت
 .ردراو یرلنایلو یوق قوج رب ءهنلوا یلبتنقبچ
 . رام) نالوا یسهلکسا یجنرب هدزیکد و كنەسنارف

 وب (نولوت ) نانلو یزکرص كنساغود هليا (هیلس
 كچ وک قوج  هدنسلش راق كالح اس و .ردهدلحاس

 .رونلو را هطآ

 هقشب ندنسهرفص ریازح نانلوا رکذ كف هسنارف

 هدوا هک «ردراو هد یس هرز ج ر كوس هدزکد قآ

 نانلوو هدنسهرآ یلحاوس ایلاتبا هلیسهطآ هیندراس
 هدایز ندهسنارف هجاسل کرک هعفارنج عقوم رکو

 .ردیسهطآ هقیسروق ناک مزال یسلوا نام هایلتیا
 [«هلبدوس تمجارص هنسهدام « هقیسروق » ]

 فات یساوه تنهسنارف س .یساوهو ملقا

 . هفلتخ تاجرد كضرع زک.ااب فالتخا و «بولوا
 ‹كرازېكد یکه دنفارطا ؛قرهبلوا ثم 3

 یخد كنعافترا یضارا و گراراکزور « ك
 بسک هدنرلطسو كنهسنارف .ردراو یرث ئ

 لابج *لسلس بلا هلبا هيز کی لابج ندیا عافترا

 هراراکز ور قژوص نسا ندنرلتهجقرش لاعشو لامش
 قآ نانلو ظوفحم هلا هروکذم لابج ,هلغلوا لئاح

 قاجص ندنرلتوج ئاس تی هسنارف عبطلاب سل امزیکد
 هلرارب ك_کو نانلو هدنتسوا كن هروکذ م لابحو

 ادعام ندنو .ردقرئوص یرلتهج قرش لامش كران و

 فلوق ) ینلحاوس لخت برفو دبرف سنا
 | ندنزفروک هقیسکمو نالوا فورعم هلبمسا ( ےرتسا

 رارب هللا قتقآ و «ندنیداللاب قنفآ قاعص نلک كنرارم هشودرود و هنوراف ندیا بکرت یتوو |

 كرل هرف اوه یلراخم قاعص ناک ن دنرازکد اوتسا طخ
 ید یرغوط هترش ندییف «ندنفیدلباپ هنرزوا
 ینالطآ طب رح .ردراو قرف ر كو هحاوه

 و «هکدشا دعا ندنلحاوس یزکد هشنامو

 قوئوص نلک ندهربیسو هبسور «بوترآ یتدورب
 قرش تكیهسنارف نانلو هدنتلآ یر دارا راکز ور

 بونج ترارح نزا .ردقوئوص هدایز یعف یاعث
 + دتبک ییفوط هبینرغ لاعث ندیقرش

 یر نرس كا و قمج هسي یرب قاع” كا « بول

 هسیا نیشیف .ردیسیب ی یامنم كل هناتربو هلاقوداپ
 قرش ندیونج برضو هقرش ندبیف تدورب سکعلاب

 وا هد دب

 ار ف ۳۳1

 كا هدم سوم وا « بولوا هدیقرت یرفوط هییلامش
 قآ هدمبو یی رغ یابتنم كنهیناترب یر قاص
 هلاعثو قرش ندهطقن یکی وو «ردیلحاوس زیکد

 نشبت هلهجو و .رانرآ قولوص هک دنکی یضوط

 امالآ قمی لاعش قرش یر, قوئوص كا كهسنارف
 لابح نعي هنسهطخ هشرووا قرهبالشاب ندندودح

 هدنهجوم هک «ردیتهج نانازوا ردق هنبرلترص هیزکص
 تیموم .راغاپ راق هدایز «بولوا نوزوا كی رلشیق
 یمهجرد یط سو فن هرارلا نازبم هدهسنارف هرزوا

 .رد ۲۰۳ نیزایو ۵" نیشبف هجرآاو ۲
 عبانم «یناناوحو تانابنو تالوصحم «ییضارا

 ییافئرا كنسارا هلساوه تیهساارف س .ینور

 عوتم یغد نتالوصعو تاب «یک ینیدلوا فلت
 هدرللم برق هلحاوس ون هلبلحا و س زد قآ «بولوا

 « كار شيت ید یحاغآ امرخ یحد لاتثروو نوسز

 هبلاعث یاقرفآ هکذب و یبونج یابوروآ تهج و
 هانرغاط و لامث یاهتنم «هدلاح ینیدلوا هاشم
 «كرهدیا لصاح یتاناسن جوروئو جوسا یرابراقو
 یلتیمها كا كنهسنارف .رددودعم ندیلاع یاپوروآ

 یتیلک كا كراخذ .ردموزوا هلا راخذ یتالو_ممحم

 .ردیلاعش یامتنم كل هسنارف تهج ییدشیتب یلتکربو
 یییف لامشو لامش كنهسنارف سکملاب هسیا موزوا
 لادن سعنم یغامرا هرآ ول «بوشوا لصاح مد_زیسق

 ردق هسدودح هتیفب هرزوا تاک ندنتسوا كسراي

 كنس رلفاب هسنارف طخ وب «هسرپلبکچ میقتسم طخرب

 لصاح بارشو موزوا قوح كلا .ررتسوک ین دودح

 كغامرا و «بولوا یسهضوح هدنورژ تهج ندیا

 (هروس ) هدنل اه تیودروو یرلب داو كن راعي اتو

 . ردروتسم هلرلقاب راهنو رهووا نالوا كدهنسارج

 ,بولوا قوچ یراغاب ید تنس هام کد قآ
 هسایماش ,هلبقعت نسیداو هنؤاس هدعبو هنور نداروا

 .ردیا طابترا بسکهلرلغاب كنیراهطخ هنوفروو

 ینرلبداو یرلهباتو یغامریا هنیس یرلغاب هنوفرو
 لصاو ردق هنفرط تسوا ۵4--راب « گرهدیا بقعل

 یخد یرلیداو كنرلمبات هلیغامرپا هرآ ول .رولوا
 نانلوا رکذ كنهسنارف لصالا .ردروتسم هلرلغاب
 هدنربداو ظوفح كنفرطره هتشبندنعق یغ لامث
 ندنو قجمآ « بونلو رلغاب هدنراریاب رظان هونجو

۳۱۱ 



 ار ف

 هدن رلثهج شعب مویلاو ر وهظ لوا هنس شب یر کب یرگب

 ؛ شا بب رخییراغاب تانهسنارف ارسقولیف ندیا ماود
 شفلوا حالصاو دیدج هلبرلةوبچ اش مآ ردق هن رهو

 بارش «قرهنلوا لب وحم ه هلرات هد یم رب ‹«ەد4سرأ

 .ردشمامهنلوا عاجرا هنسهجرد یسا نالاینالوصحم

 هجرد یصلیا و یادفب هدهجرد یجنرب ینابوبح
 . ردن رابه قدهراسو رس۵ فالو ,هبرآ «رادواح

 نایاراب هنلاصعسا هراسو وتریسا ايو زره «غاب

 كوك «نارفص .هزلوق «راعحب نالنالل وق هدم انصو
 یک نونونو هتاتو ینالوصح یک ریونک «نتک یو
 یعاونا یخد دارهزبسو هوم .ردقوج یخدینالصاح
 ك راز وب هدنس هیاس قسطن هتعارز كنف «بولوا لصاح

 كرازساارف . ردشنلوا حالصا و رشکت یراسنج

 هوث یرلکدرو تیمها هدایز كا هرکص ندنابوبح
 نایارا هکطسب تاناویحو راراج یملص و یعبط
 .راوریدشبت رلناویح یلتیلک هلرلنو «بولوا تاتابن
 هدقلاز ] هکدتکی ددع كهارز هدهسنارف ردقهنره
 «هدهسبا هدکا لبم همیانص ییاها رکا بولوا

 ارحا هلرلهنکامو تالآ لممو "اقبطن هنوف تمارز

 .ردهدقلافوح هک دتنکهیض را تالوصحم «ندنغیدنلوا

 تحت كمدآ رب «بولوا لام كرلنىلشيا یضارا کا

 ابو هلمازتلاو ارک . ردقو همساو *یضارا هدنفرصت
 ایه ندرآهجراپ قفوا ید یضارا نالشیا "کرتشم

 .ردنز

 بلص ۴۹ ۶۰.۸ یغبدلوا یواح تكتهسنارف

 هصقو رهث ی ٩٩۰۰۰ ندیضارا كلهرتمولیک
 قدهبلاخ *؟یضاراو قدنغات راسا هل را هص رع هاو

 ی ۸۰ «قدهعور نم *یخارا ی ۸۰

 ید ی ۸۰۰۰۰ .« نامروا ی ۰ « غاب

 نوسلم ۱۰۰ "ابرقت یونس . ودریاچ و یعرم
 نوبلم ۸ «رادواح نولم ۲۲ «یادفب هرتلوتکه

 ۱۲۵ «رصم نوبلم ۱۰ «فالو نویلم ۰ «هبرآ

 ۲۰۰۰۰۰ رام: راطنق نویلم ۱:6 «هئات نویلم

 لصاح بارش هرتیلوتکه نویلم ۳۰ ,نونوت راطنق
 .ردنود کی كس یللا زوم زوب یراتلنوتز .رولوا
 الا یلتیلک هدنتهج یر لامش نالوا لاخ ندفاب

 یرلکدید (هردیس) ندنهویم «بونلوب یرلجافآ
 قرش لاعثو لاعش,۰ رولوا لصاح بارش عون رب

۳۳۹۳ 
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 . وص هیرآ رادقم یخ هدرارهش كوو هدنرلتج
 روالوا لاما یو

 هدنلایح لسالس هرب و ثا ږعاشاب یرلنامروا

 هدنورژ «بولوا هدنرلفاط هندرآ و :سوو ها هروژو
 راهووا قاموق ناند ( هدنال) هدشونج كنفامرا
 - روا یواح یرلجاخآ ناند یاح زیکد اق ید
 هدیرلن امرواوابنتوف هدن رق سرای و نابلروا هردقلنام

 شید «جاغآ هرف «هشیم : یرلجافآ .ردمساو یلبخ

 «دوکس «قاوق جافآ ۲ « ناق ‹«نکلوک «قادو

 م یرالو .ردنراص ندهراسو یعاوا كما

 هتسارک «بوالوا هدافتسا قع ندنرلت امروا «هلغلوا

 هرونلوا مطف نودواو

 ۷۰۰۰۰۰ «تآ ۲۰۰۰۰۰ ۰ :ییهیلها ثاناوبح

 ۲۲۰۰۰۰۰۰« رفیص۱ ۲۰۰۰۰۰۰ ۰«رتساو بک

 «زوموط ۰ ۰۰۰ «یچ ۰ ۰ ۰ ۰ «نوش

 ۷ هوم هو مو ,یناشواط هطآ ۰ ۰ ۰ ۰

 ۲ 1۲۰ ۰۰۰ «بولوا ترابع ندهراسو هیت روبط
 قوج هدیراکحو كا .ردراو هدینافوت یرآ

 یسهزوف كا ولبک نوبلم ٩ ) یونس « بولوا
 ۱ لآ

 هدابز كا «بواوا یرکندر ره هسنارف هع داعم

 فرص هدتک.ام یغد یرلندعم روکو ریمد ناوم
 روک .روبمهلوا غلاب هلس هنفصن كرادقم نالوا
 بلا « هدندودح هقیلب هدلاعش هعلشاب یرلدعم

 ضعب تن هب زک م لابحو هدندودح |بلاتنا دن راک ا

 هوبجو نیالب «شموک «نوتلآ .رونلوب هدنرلتیج
 رللامور « ردزآ هدهحرد قحهبفلآ هلق یرلن دم

 شفلو هدقلراتیچ بولوا نیکاز یلبخ هدشنامز
 «یالاق ءوقنچو ؛ردشفکو ت نام یندعم ریفاب نالوا
 هدرادتم زآ یغد زناذنمو نوهننآ «لکی «نوشروف
 ۰ روالو

 هسنارف - .یرلدهذمو ناسلو تیسنح «یسل اها

 ندنما ندقم كاو دوس كا تنایوروآ یساکلا
 ندهعیئالرارسارف .ردنوکسم هلتما رب نانیدزسنارف
 «هدلاح یراتدلوا ملکتم هلصوصخم ناسل رب بشتم

 هدنررامط ,بویلوا بوسنم هنتیسنج نینالیرلیدنک
 تل هسنارف .روینلو یناق امور نمی نينال زآ ثم
 . . هیخران تامولعم هنوک ر هدنقح یسلاها سا كا

Ek ك 
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 ربرب هدرلنامز کسا كب نالوا خیراثلا لبق «بویلوا
 یسهعدق "یلاما كزیک:رومو هنابساویلوا ندنماوقا
 هلموق ر نالوا ظوطم یبسانم هلرا ( ربا ) نالوا
 ندنرود یلمربغ رعح كرلن و هک ؛ردشفل و نوکسم
 لومعم ندشاط شلتو هدنروص ابق كناسنا ین

 شم ها ندننامز كاایشح و ین دناللوق تالآ و هسا

 كنم وق قاب نانلوم هدنتهج هنری, .ردشفلو یراکیک
 , ردلقح یسوا قولا 4 هی كب هع دق *لامها و

 ت روش هایوروآ هو رک هور ۳ ندا یاسآ هدعل

 نانید (تلج) دوخاب (تاک) ندهینایرآ ماوقا ندیا
 ,هلبالوخد هراز راوج اکواو هب هسنارف موق لوس دب
 -روکسو هراغاطو هرارانکو هشوک ین هیلصا "لاها

 راش#ء وط یعرارب كل رهدیا جازتما هلب راب دنک یو كر هد

 ("؟ولوف) اب (لاغ) ندهمایرآ ماوقا هنب ارخّوم .یدبا
 هلراتلک كر هدا التسا ین هسنارف موقرب رکید هلیعسا
 ,بولوا ر رلتلک هلرالاخ یسبغوط اهدو ؛شعشیراق
 یمسآ ولوغ و لاف هشرابدنک هدننامز رایلامور

 قیرغ هلعسا و یناص نالوا کاح دوخایو «شلرو
 امور ,هلطبض یهسنارف دالبلا لبق رصق .ردشقلوا

 یم“ و ناسل كتم وک ی ندکدتا قالا هنتلود ۱

 بودبا ممت "اجمردنو هلنامز روم هتبئال نالوا
 ضمب یک هینانرب زک لای یناسل تلک شاو شاوب
 لاها راس « قرهنلوا هظفاحم هدرناموو ههوک

 دارلرجاس و یخد هال قجم و ؛شادونوا ندنفرط .
 ندنوم ,قرهالشاب هکلیوس طلف ,ههشود هنیزغآ
 (لاسن وورب ) هدنتهج بونجو هجزسنارف هدنتهج لاعت
 هبهجنایلاتا و «وناپسا هدایز ندهجزسنارفو نلنید
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 ندموق ر ناىوا یر هیسنح تارق هلبرلب دنک ی ناسا

 ندموف ر یاس a ین ر لما «یک یرلقدلآ

 قدنعسا (ینارف) یگا زسنارف .ردرل_ شما هراعتسا 1

 ماوقا بویلوا زدنارف كراقنارف هکو بلاح .ردذوخأم ۱
 هدهسنارف هلحو رخ ندهنالآ و «یراف دلوا ندهنامرج

 ره - رد ول a4 ی راکدر وس تموکح هدنراراو> و

 هرنامز نیش وب ۷ كنموق قنارف هدلاح

 زسنارف ءبوروس تموکح هدهسارف ردق هب هیعاک

 موق ندتموکحو تاود مسا و «ندن رف دلوا شش

 . ردشغم وا ے ید هب یل اهاو

 امقو لافو تاك هليا لاها کسا كا رازنارف

 تف و یی

 ۱ رلزساارف .ردشع ا دلوت اس ۲ رکید نالوا هاشم

 ار ف ۱ اس

 دنامرو «برع «یشاربو .یکش «لامور یلئانو

 كدارفا بوسام هنعاوقا نامرحو وان دناة سا ینه

 هدنرلناق « هدراه سرا دلوتم ندنجازتما و طالتخا

 لاغابو تلک فرص یناسقط هدزو كلاق ندا نالوح
 هروک ذم ماوقا اذه عم .ردقوب هش هدننب داوا ینا

 كاوه و ماقاو ثنناحرد یرلطالن_+ا نالوا هلا

 هالخا گرکو هجایسو تنر درک هلسارئأت
 زآ هدتلااو هطخ ره قرف و «بولوا قرف هدنرلنب

 بونح هلا لاعت هدایز ڭا «هده سرا دوشم قوسح

 .اها هسنارف لام .ردباب هدنسهوآ ع ر فا رف

 یراص «بولوا هدایز یناق واسدناة.او نال آ هدنسا

 هدارفا یلزوک ضاس دوخاب یئام و یلجاص هلوف ابو
 .اوطاو قالخا كرلن یو ؛رونلوا یفداصت هدایز اهد

 ۰ رولب روک قانوغروط و تناتم هدایز اهد هدنر

 یل ەر ەچ رعسا هرزوا تشک | هسیا یرازسنارف بونج

 قباجو رأل میرس «بولوا یلزوکو جاص هایسو

 یرازسنارف لاعثو ؛ ردلایم هکک هشورخو شوج
 .ردرااکد موادمو ناقشدلاح ردق

 او ماونا راس یخد رلزساارف هداطسو نورف

 ند «بویلوا هدنفرف كنیراهساج توه یک

 ینرایدنکو «نمریو تیمها هثیش رب هقشب دیهذمو
 یاوقا اپوروآ راس «بودیا دع كىلوتقو نایتسرخ

 شیلک اب نالاب هلذاختا یعسر ناسل یهع:ال یک

 هرر رو حالصا ینرلن اسل طاف یراکدلب وسو «رازاب
 ضعي یخد هدنرلناسا یدنک هدعب .یدرازغا لزفت

 یراکدقسیا , بونلو هدننروبم یمزاب ریش
 ر صوصخم هنر دنک «هدلاح یرلقدلوا هدنفرفو |
 أ

۱ 
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 یناسل لامث هدننادیم تاسداو ؛شغا روهظ تاسدا

 هدراذرطشمب راسو یرازذارف بونج «بولاچ هباغ
 رازسنارف نالوا یرلهوبشو ها صوصخم هنن را دنک
 ‹كرەديأ داخلا دا ناسل نسهحزسنارف لامش یخد

 یناکس كرارهش كوبب و یمهیام فونص كنيلاها
 دارت ینرلناسل یدنکو هنءاللوف ینو ید هدماکت
 تاب هسنارف هقشب ندنول .رارویشیااج هک. 2 شومارف و

 یخد رلناسل هقشب نوتبسب هدنرارانکو هشوک شب
 AE كب هسا اف ءالوا هروننا وس

 :سدلاها یکسا كلا فل هسنارف هدنراک:ا هرب
 ۱۲۰ ۰۰۰ هک. روشو ر (قساب) نالوا قوسلا
 هدنس هوا كنیدودح مایا «بولوا ردق یش ۹1



 ار ف

 صوصخم هنیرابدنکر ارب لسوف نویلم راب لانلوب
 هنوکندنوک دفرط رب قجتآ و «هدک لوس ناسل رب
 هدلدفرطرو هد ووا ین رللصا ناسل بوشل زسنارف

 هراردهدقلعاط «بودنا ترعه هرافرط راسو اقیرمآ

 كن «هناترب هدن ع لاعش یامنم ثیهسنارف 1۳

 بارق هنویلم جم رب هدهریزج هبش یکی دنیا لیکشت

 هظفاع یناسل تاک کسا هلیمان ( نوترب ) یاها

 هرتلکنا یخد رلنوب قجنآ « بولوا هدکشا ملکت و
 هوکن دنوکی کر للاخ یکه دهدنالرا و هبجوقسا و
 الات رردهدتشال زنا رف «هلکرت ششرابلصا ناسل

 لاما ۰۸۰ هدنس هبلاعش دودح كیهسنارف

 كاف كنڵف ند ) دیامالف ) نالوا هءد یو رب كەل

 هسنو هدندودح ایلاتا ءامبار .راردملکتم هلمناسل
 ماکتم هلناسل قایلاتبا یمظها مسف كنیلاها هدنبرق
 ۲۹۰۰۰۰ تانسهرزح هقیسروف «یک یرافداوا
 . رردملکتم هلناسل و هدییلاها ثرابع قدسوفت
 هشبل قرهلوا هدنجراخ تبایهسنارف لب اقم کو
 هیهسالآ ًاريخا هليمسق رر كنسيلاها هرج وساو
 (ساسل ۲ ) و یسلاها ثکا ك (نرول) نانلوا قاحملا
 * رلودنا ملک# هلئاسل زسنارف یمسق رب كنسیلاها
 «بولوا لمکم یتاس داو سیلسو لپس یناسل زسنارف

 دن دلوا دعاسم هنادانا عون ره هدنفو ربع ره

 شک او ؛شغلوا ذاخا یوم نال هدیسایس ا
 .ردشغلوب یندعو قرت هطساو هاءاو ماوفا

 «بولوا یهذم كیلوتق یوم نید هد«نارف

 ردق ۵۰ ۰۰.و ناتسور ردف ا ۰۰۰ زکلا

 . روو هینایساو هال آ رایلسارسا .ردراو یلسارسا

 . ردراشمک هبهسنارف ندزکت

 ندنکسا هساارف .یسهکمو هبفارذح نایسقت

 یراضمب كروب .بولوا منم ههطخمقاط رب
 «هدلاح یرلفدلوا كچوک كب یراضءبو مساو كب
 .وص قاتنوقو قلهفود هدنروص لةتسم جم یغوچ
 . الشاب ندلاعت راهطخ وب .یدرارونلوا هرادا هدنتر

 « سآ وترآ ۰ هردنالف : یدبا یلآ هجورب قره ۰
 « هنه هاتر « هیدنامر و «یسهطآ هسلارف «هیدراقس

 «هابماشء«هینوغروب «هسوب «هڼابلروا «هنووق ورن آ
 4 «یرب «هنروسن «هتنوق هنارف «هنروول

 . رو هشرام «نزوهل آ وموفنآ «هبنوتنس .ینوا
 «هنفود ءا وراس بول «هنرووا ,هنوفام هو

 رو ۳۳۹

 هاو قودفنال «هساووز « شات وق هسی «قوسلو

 ندرلن و .نوبسور «ییاتنوق آ وف «قراس ,هنوقساف

 ضو قرش ابو الابو ریز یراکوس ینمی یرل-نمب
میسقنه همسق هدایز رو کیا هجهرادا هل راما یک

 .یدیا 

 لمعتسم مولا «بویلدونوا يسيماسا كرل هطخ و
 ؛ بوسغلوا تامر هنایسفن وب هحهرادا «هدهسبا

 تلابا رهو ها ۸ راز هلبا هتتسروف هسنارف

 هرتاود یغد راهبحا «هراهبحات رااضف « هباضق جا دب

 A1‘ ۰۳۹۲ رلاضف هلهجو وب .ردعسشنم

 كالا .رولوا م ددو ۳ ٩ ۹ ید رتاود

 كرلغاط ابو 9 ۳۹9 ندنرلجما یغوج

 ,هیعتس ةحاسم هلیسیماسا كالا .ردایسم هلیسیاسا

 فر ندلاعش یرلزکص هلراسوف رادقمو یر

 رد آ هحور

 نکي ع سوفت هيعطسةحاسم تلایا

 هلمل ۱ ۱۷۰۱۸5 ۱-٩ (لابش) رو

 سارآ ۳ ۰۵ هلاق وداپ

 نایمآ ۸۹۸۳ ۱ ۰ هموس

 لود ۸۳۳۳۸۱ ۰۵ هنس یغاشآ
 هووب ۰۳۹5 ۵ هز آوا

 نؤال . 0 ۲ هئسا
 a ۳۳۲ ۷۵۵ . ۳ هئدرآ

 یسلاا ۳۱ ۹۹۳ 6۲۳۲ هلزوم عم هئروم
 قودلراب ۲۹۱ ٩۷۱ ۸ هزوم

 هدامروس نولاش ۲٩۹ < ۰ هث دام

 نولم ۲۳۵۵۱۳۹ 6۷۳  هئرام عم هتیس

 سدای ۲ ۹۱۰۸٩ ۰ ۷ هنس
 یاسرو ۹۱۸۰۸۹ ٠٦۰۲ هزآوا عم هنیس

 وروا ۴۸۸۹ ۸ :هروا

 هرتراش ۲۸۳۷۱۹ 6۸۷5 ۰ هدآول عم هروا

 نوسنلا ۳۷ ۵ ۷ هث روا

 نا ۳۷ ۲۰۷ ۱ ودلا وا

 ول تنس ۵۲۰۸۵ ۸ هشئام

Crور تنس ۰۱۲۸ ۲۵۰ ۰۹  

 . ری ۷۰۷ ۸۲۰ - رتسدنمف
 هاو ۵۳ ۲۵۹ 4۸ ناهییروت
 هر ۱۲۳۱ ۳۸۶ TY هنلیو عم هلدا

 لاوال ٥ ٣۰۰۹۳۴ هشام

 نالا ۷ هراس

 1ولب _ . ۹ رشعم راول

 نایلروا ۳۷ ۸۷۰ ۰۱ هرآول
 هرزقوا ۳۵۵۳۹۶ ¥ ۸ هن وب
 هبورت ۷ ۲ ۸ هب وا

 تئوموش ۲۷ ۷۸۱ ۰ ۰ هثرام یراقوب

 هنییا 4۱۳ ۷۰۷ ۶ هدسوو

 لوزو 5 ۰ هئّواس یداقو

N.نت یک  



 هزو رق

 همودەدىوي

 هراول

 هلور

 نا

 هرزبا

 اوواس یداقوب
 [وواس

 پل آ یداقوب

 همورد

 هشدرآ

 هرآ ول یداقوب

 هدزول

 نوری وآ
 لاتناو

 هزروق

 تول
 هتودرود
 هدن وری ژ

 هن وراغ عه تول

 هنوراغ عم نرات

 سرز

 هدن ال

 هن راد یغاشآ

 هن ريد یداقو

 هن وراغ یداقوب

 هژایرآ

 هنری قرش
 هدوا

 ندا
 تلوره

 دراع

 هزولقوو
 یزغآ هنور

 هاو
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 ار ف

 سوفن هيعطسةحاسم ٹلایا کت

 ۱۲۹ 40٤ 1 4٤> پل یغاشآ نوسنازب

 ۲۳۸ ۷ ۳ ۹ پل 1 یرح, هنوسلنوا

 TYA ۰۸ ۸ ۹ هقسرو# نوژر و

 ۷۹۰۸ و و
 سرون

E:لح میانص هیعلشاب هسنارف س . یراهبصقو رهش  

 دتک «بولوا قوح یراهبصقو رهث «هلغاوا وروئاش

 رزق قو ربع ازق ءيلا_ھاو هدةلاظوحو ۳ روت
 1 وه هت اوب
 یموکح زکص . رد هدقعال, وط رهن

 كا تكضرا *ءرکو یر ددنرترهش كوس كا كاد ا
 ۰ ۰ ۳۹ a ۰ e ۳ ا

E EEیزک كف راعمو تیئدم قح «بولوا یرهش ۱  
 i E 7 بروج
 ۰.۰ ك ساارف . ردهدقْغل وا دع لشودال

 یرب- وه ر ,رهبصوو رېس ل ال وا یرسوه ی را- وفن رادقم هلبرل هصقو رمث نالوا یرل-سوفن موفنآ
 1 ۱ هدوم
 .ردرر هحور و

 نوساز ۲ ۳۹ ۰ سداپ تن ومراق

 هلون رغ TA نويل نایتا تنس
 یاسرو ۳۷۷ ۶ هبلسدام نوبل

 سیند تنس ۲۶:۰ ٩ ودرون سربنآ غروب
 نانک تنس ۱۸۸ ۷۲ هليل هلب ون رغ
 هی ول ۱۶۷ ۷ هزولوت فا
 نارف نومرلق ٩۱۷ ۸۷۰ نانا تنس یربماش
 هبول وب ۱۱۲ ۷۶ هرواه پاغ
 نات ۱۰۷ ۳ نور هسنلاو
 هژروډ ۱۰۰ 5 هب ور سا ویرب

 . هر 4۷ »۴ شعر , یوپل
 نوین وا A‘ TAA نایمآ مدته

 نایرول ۷۹ FA‘ یسنان زدور

 قرکن ود ۷۷ ۷۸ هسي قالب روا

 هتس ۷۳ 5 ره ۲ هل وت

 غروب رش ۷۰ ۷۸ تسرب روهاق
 هاو ۷۰ ۲ نولوت وکیرپ
 EEE ۹۸۹۸ من و
 وفنآ A ۷ هژومل نژآ

 ناینیپم 11۴۹ هنر نابوتنوم
 روفشور 1° Aco نوژید شوا

 لاوال 1° A نایلروا ناسرام ود تنوم
 و ۹ ۸۰ رول وپ

 هل آور ۸444۹ هلاق هب ران

 هینولوپ ۸:4۸ غناوقروت هژواوت
 یا ود 6۷ 6 نال اوف

 e٦ 10¥ هيلپلوم ن ہن 4

 ۳ ۳ ِ 13 هل وساقراق

 بایساو راءعو قرط ینراجتو میانصو تفراعم یلآ
 .وصخ یممل و راشتنا كفراعم هسنارف بس .قییدم هیلپپوم

 یرکن دهندقم كلام ضمب راس و هالا هدنص 2
 | نویبب وا
 كلام یدارفا مورم ندقمزاب بووفوا «بولو هیلسدام
 تاس و4 راسو بت اکم ؛هدهسبآ هدایز ندهروکذ م ۱ ناینک ارد



 ار ف

 .هدقفلوا تریف هنیست كف راعمم «بولوا لمکم ی هیلغ

 و یسوف او هدبرف ره نالوایسلاها زوشب .رد
 هدهرادره بکص ندرت جاقرب نالوا غلاب هرادةم

 بتکم یا صوصخ هانا یرکید و روکذ یر

 هروکذ یرب كلذكهداضق ره .روبنلو یئادشا

 هدالاا رهو هدشر کیا صوصخم هنانا یرکتذو

 تالعلا راد هدرو نیللاراد رب «یتکم هیداد ها رب

 رابتعا هراد رب هغراعم تلایا تا شب ره .ردراو

 هسنارف هردراو یثونغأا راد رب فی هرادره ؛بوئلوا

 24-42 ندرلدکه درک «بولوا مسقنم هبهزاد ۱

 هدنقیتسناتسا ۱۸۷٩ ۰ ردراو یوغلا راد ٩

 بتاکم ۲۵۲ و هیمسر ٌهبدادفا بناکم ۱ هدهسارف

 هب دادعا بناکم ۸۰۴ هقشب ندرلن و «بوناو هدشر

 ی ۲۰۹ كرانوب هک« یدبا راو هيصوصخ ۀدشر و
 هدنلا كنملاها ی ٤۹٤ و هدنسهرادا رز امر

 دب اةعو بط «قوفح نون «تاسدا هدسراب .گدیا

 بناکم « نونفلا راد كوب رب بكرم ندنراهبمش
 كور ر هرزوا ثمر دشدتب ملعم هه دشرو هیدادها

 هفلتخ نوف هلیسا (كينكتيلو ) « نيملعملا راد

 بتکم هیلام مراع «بتکمرب كوب صوصخ هنسیردټ
 هنسلا «یام شکم رب هلیمات یت کم هساارف «یسیام

 بتکم میان تک ر صوصخت هنسیردن هبقرش

 یت کم یرامعمنف «یتکم هسي میانص « ید زکيع

 مولع يک لنوو ېتکم نداعم «ېتکم هبسایس موله
 رلبتکم یرآ یرآ صوصخم هبهفلتخم میانصو قونفو
 سومل ا لەو هدنرار هش كج وس كتالاا « یبکی ی دنلود

 میانصو مولعو نونف یخد هدنرازکص نودنالاراد
 دل رک «هدسراب رک و ربتکم صوص هب هنانخع

 ,رلهنافهرد قبچآ هموم نعپ هنیعقسم هد رلءرفط
 كورامم ناكنهت لصاحللاو رآهاخ هنوع ءرل هانا ارو

 ,ردامهم راتلوپسو طلاسو عون ره یراکح هدا وزرآ

 نمجا ۳ داق كوس رب مسقنم هرا بهش هدس راب

 شب «یک یني دلو یا بط هګرآو فراعم

 .ردراورلایمداقآ هدهجرد یصکیا هدنرازکص تالاا ٠
 یساب تانارت رب زسلاثما و هزوم 7 كوس هدسراب

 هک « ردراو یسهناضتک رب كوب كسراپ ۰ روینلو
 هبقرش هنسلا زکلای «بولوا یواح یرادلح هلرلن ولم
 غلاب هدلج كيب زوب چاق رب یرلباتک یهدهیمالساو
 لمکمو مساو هلتباف یبیبطم تموکح ۰ رولوا

 یو ۳۳۹۹
 | هودووجوم هدنجایافورح كلام ةنسلا ةفاك ,بولوا
 .«زومو زاتکم نوش ادعام ندهبرکسع باکم

 تسلیت هو واست توت تو تست سس سس سس

 تحت كننراظن فراعم تاسسم یک هنافتتکو

 جاق رو یسلج ر كټراظن وي « بولوا هدنسهرادا

 قوجر هدنالابا كرکو هدسراب ك رک .ردراو ىشنفم

 تاةقدت كننرئکا «بوتاو هینذ و هيلع تابمج

 یر وقوم لئاسر صوم هرشن یهیلک تاینشک و

 .ردراو
 هئوکن دنوک «بول وا هیرطا ت عیانص هدهسنارف

 .وصخ قفارظو نسح ثفالوم* . ردهدیفرت یغد
 هسنارف «بولوا هدنق وفام كلام نوت هسنارف هدنص

 یجنرب تاجوسنم كہبا .ردلوبقم هدر, ره یتالومعم
 سنجو كنیراهقراف یرهث نوبل «بولؤا هدهجرد
 ,كوم . رریک هّآ یلتیلک ههسنارف ندننالومعم
 كلامو هرتلکنا هسنارف یخد هدناحوسنم کو قوماب

 هله <« بولوا هدلاح كحهدا تاقر یامدا هب هم

 «شموک .ردقکاف اعاد یناجوسنه هسنارف هعفارظ

 یمهفلتخم تاوداو تالآ لو مم ندنداعم راسو نوت
 هدداوم لومم ندکیلج و ریيمد . ردلوبقم یخد

 هل یفتوموفول لوا ریمد « هنیک ام صوصخا یلع و
  ومعم لام اکو راسو یرلهنیک ام رواو ؛«یرل بار
 هدقمشلا هغمالاف یرک ندرلزملکنا رازسنارف هدنال
 یرلب دنکینرل ادلوا لامعتسا هدنکلم لخاد بواوا

 تالوصحم .راربراةبج یخد هجراخ «یک ی راقداب
 لاا هعونتم تالوک نو تایورشم نده,ض را

 تزهسنارف «بواوا یرلبا لب رازسنارف هدنتمنص كا
 یتارکسم راس هلیرلبارش هلهو یتالوم ۸ سنج و

 «رکش «هبناپءاش «قایئوق بارش یلتیلک .ردرومدم

 . رووا جارخا هراس و لچر «هلرکش «وتربسا
 یخد اوهو وص هدکمریوج هنیک ام هةشب ند رام

 ندنراوص ید كرزجو دم یتحو كرب اچ «بوادنالا رژ
 یلوا هنس کیا یرکی ندنو ۰ روناوا هدانت_ما
 زرا کس قرف یزآهنیک ام موع هدشبتسناتسا

 .دیازت هدنرادقم كيب ییا ایر هنس ر٣ ید

 . هدار كس شب ناسکس یدع «هسرلبفاب هنکی دنیا
 تعارز هدنسهاس راهنیک ام _.ردکر هسلوا هدنرا
 همانص ىلاها رثکا «قدنفیدلوا جاتحم هئون وج

 نانلوا لاصعسا هلرل هنیک ام . ردهدکا كوا

 4 يک هلنادو تارهوج هتشب ندناجوسنمو تالوم4
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 ار فا
 ۰ ردقوح .هدیامونصم رادتهق ك ریلساب هلا لا

 نوا ییجنکیا سراب یزک ی كدیانص

 ندهشراف قجتآ « بولوا یرهش هل یدعچوا و

 . ردقو هبصق ر چه نام لاخ

 . هقرباف و یعونئو ترثک كنسهیضرا تالوصحم
 تولوا یناسا ترا هسنارف .یفلتوج گیر
 هل رانا خاص هنئافتس ریس و كننرلنایلو لحاوس

 یترامجت یخد یترثک كنبرلوب ریمدو كنب رااودج
 ۰ ردیا لیس

 هسلارف ندف رطر یرلتکرش رواو راذبا هنف رط ره

 كناندو یترنک كننافس زسنارف

 . هدندفرط ربو «قوس هنفرط ره كنايند یتالومعم
 یرلفدلوا جاتحم كنیراهقتراف هیسیلاها هسنارف
 .ردهدکع | بلح هنن تک لم یداومو تالوصحم

 رب «بولوا عون یکیا داوم نانلوا لاخدا هیهسنارق
 یک ت ارا «یاچ «هوبق نایمقیچ هدنکلم یعون
 یغوج لامعالا دمب هدراهق راف «هدیقاط رو «رلدش

 ,كيبا «یغا-ب نریک ءهرزوا قفلوا جارخا ندیکب
 هک ءردننیم هیس و .ردهزاس و یرد «قوماپ

 یونس «بولوا هداز ندناحارخا تالاخدا هدهدنارف

 «هدلاح ینیدلوا ب, رق هغنارف رایلم قب شب تالاخدا
 یجنرب یتراحم .ردنود ندقنارف رام شب یتاجارخا
 ,هسالآ «هقیب هلیسهرص هدعبو هللا هرتاکنا هدهجرد
 «هنافع كلام, هیسور «ایلاتا هرجموسا « هعقک فلام

 .رونلوا ارجا هللا هّیاسو ینونج یاقصآ <« هتایسا
 «بولوا قوج ك یسهیطالتخا طاسو كن هسنارف

 :ردراو ی راو #ارا و دا لمکم هلس هیوک لاک
 هدنلوط هرتمواک ۰ ۰ ۰ "اسرقت یرلو ریمد

 یس طب رخ صوصخ ۳ وب .تبهسنارف «بولوا
 مج قیص كا هک «ریرتسوک یناکش یغآ ییلاب رب
 ربمدو .ردیراراوج سراپ سوصایعو قرط ل امت
 درلنکرش لر یروصقو ثنلود یزآ رب درون

 داراها ی ک زمکیدید ید هدیراقوب . .روینلو هدنلا

 ؛شعوق هلاح یجهلوا خاص هنئافس بس یژکا

 رهضوح فلتخم «قرالیچا رالودج قوچرب هدنرانیو
 رزکد ندنسهتروا ثنهسنارف نوتب قحو را هل امو

 هننافسریس .ردشلوا لصاح هام قرط كو هدننب

 یک ك رالودجو ۸1۰۰ یوط عو كنبرارہ خاص
 ,روبلوا غلاب ههرتمولک ۱۳ ٤٠۰ يعوک هک ۵۰ ۰

 | ر ف ۳۳۹۷

 كل هسنارف «هروکه قیتسااتسا یکلوا هنس یدب ندنو
 یراروباو و ۱ ۶ ۷۸ یرابک ن کلب صوصخ هنر اجت

 بولوا هدندده ۱۰۱۹6 یعو# هک ۰
 ریکس ۸۳۰۹۸ و هدنبامیتسا هتالنوط ۳۲ ۵
 یرارواو ًارظن هقشسناتسا روک ذم . ردهدننوف

 یئافس نکل هدهسیا هدقعرآ ه هنس نددس

 ءاق مآ و هدنرزیکد اوروا ثبهسنارف .ردهدقلازآ

 لصااو هینونح و رف یاهرفآو الارتسوآ
 كوب و یرروباو مسج راشبا هنفرط ره تناند
 هدهجرد نکی هحءج و .ردراو یرلهنایموف

 ۰ ردنج رب ۶ ندهرتاکنا یعب «روالو

 یزکسم هتسوب ۷۰ تب هسنارف رار هلربازج

 ریمد 4۱٩ ٩ هدنسهزادا تحت كالود . ردراو
 ید هدنلا كرلتکرش راس و كنیراتکرش رو

 ٩٩ 1۳۲ یو كنعو «بونل و هناغنار فلت ۰۹

 . ردهرتمولیک ۳۰ ۰5۱ ىلرط كنم اتو

 «تولوا لوصا هدلب هرادا ساسا هدهسنارف

 چوا یا راهبرف كچوکو ررب رابرف كوو رلهبصف
 یسلاها هاد رہ .ردبا لیکشت هاد ر یدرد ایو

 ۸۰ هلا ۲ هروک هسوف تژکو هنتمسو كنهرژاد

 بو دیاباخعن | سسر رو اضعا هدرادقهر هدنش هزآ

 نم هنن ,قیدصتلادءب ندنفرط تلایا لاو سیر
 راد "نام هلتوامم هدتنوامم یا ابو ر
 لیکشت هبحأت ر هراد چاق ر ر . روروک ین رلشیا

 EEE سم هیلدع هدایز ندهرادا رلهبحات «بودنا

 رر رلاضت .ردراو هلص ةیکح رب هدهبحا رہو

 رم هدنتیعم كرلنو «بونلوا هرادا هللا ماقماف

 هرادا سلجم رر لکنم هلاغتا یشک ررب ندهبحان
 اشا «بودیا عاقجا هعفد ییا هدهنس هک ,رونلو

 را لاغتشا هلرلشیا یلیصحتو حرط كرلیکربو
 هیحا ır «بولوا هدنسهرادا تم كنيلاو رر رلتلابا

 یکم نداضعا شم هماوا بالا هلئدم هنس ٩ هنشاب

 هدهنس ساجم وب هک «ردراو هدیرابفتت# ساج رر
 هرکاذمینروما اک ككنلابا «بودنا عاقجا همفد یبا

 . ردیا قرقدن یر لب اسح Hi فراصءو تادراو و

 كجا نام یتاظحالمو قفل وب هدسلجم و یخد لاو

 هردقو قیح الص كمرو ی ۴ .هدهسیا زٌاح ینقح

 یقوقح ردق هننارف ۱۰۰ یرلهمکح رص یءهدیحاون



 ار ف

 هنعشبلاح هفم رب دنا علص نیفرطو ثكمروک یراوعد

 رم هطرابتعا اضق یغد یرازکص تلایا . ردفظوم
 هلا سیر رب هک «رویناوت هّمادتنا ۀمکځ رب هداضق

 ءاضعا دودح ريغ یرادقمو هنظوم ءاضعا کیا یلقا

 هیلدع "هراد رب تلایا چاق رب ره .ردبکرص ندههرخف
 زی ةمکحرب هدنزکسصم كنهژاد و «بونلوا رابتفا
 هوزاد ٩ هسنارف نوت هل هجو و هک «ردراو

 .ردیواح یزببع 4 ردق ونو مسقنم + هبل دع
 فرا صم و تادراو رار هلرازح تكنهسنارف

 هدنر دار یساریل زسنارف نوبلم ۱۵۸ ! یمهنونس

 هلبرلت؛دراو و موسر یدنک ادعام ندنو « بولوا

 قراصمعو تادراو هدكراود شب نانلوا هرادا

 .ردببرف هیاریل نویلم ۲۲
 نس دارفا ندا لاکا قشاب یعرکب هدهسنارف

 هنس ۷ «هیماظن هنس ۳ «بولوا لخاد «یرکسص

 هک «یطابتحا ظفحتسم هنس ٩ و ظزعسم + ,فیدر
 یتدم هبماظن .راردفظوم هلکل رکسع هنس ۰ "اچ

 نوا رانیلتاو «رب نوا رلنلس قهزاب بوبوقوا
 هللا هعرق رللوم «بونلوا لیزنت یخد هیهنرس یا
 كجهدبا باجتا یرلفلوم هدنراهناخو «رونلوا قیرفت
 ندکدنرت وا ین رلیلعت یخد هرلنالوا یرللوبقم رذع
 هدنرانس ظفعسمو فیدر ۰ رلیرو نذا هرکص
 .رارونلوا توعد هیلعت هدرلتدم نيعم یغد رلن انلوب

 مومو هب رکسه يراد ۸ رار هلرازح هسنارف

 بولوا مقنم هو درا لوق ۸ هدیسودرا هسنارف

 هنسودرا لوق ثهزاد وا ی ثتهزاد ره

 هدنتکلم یدنکی سه رکسع تمدخ نمی «ردبوسنم
 اول رب .هداب هقرف کا ودرا لوق ره .ردیا ارحا

 كوب رب «ماکعسا روباط رب «یجموط اول رب «یراوس
 وا قثتسم . ردنکص ندهمرادناژ یالآرو هبلقن

 .ردراو هدیرالضف كراودرا لو شب قروه
 . ص هرودرا لوق یغد یرلیلوق نامروا و دلرک

 هلسنوتو رازج كنهسنارف هدننامز لص . ردطوب

 0۳۲۹۰۲۷ ناطباضو اما عم یسهرکسع “وق ربارب
 «بولوا بک ندرتساو تآ ۱۲۹۰۷ هللا دارفا "

 .ردناطباضو اصا و ناکرا ی ۳۰۳۱ ندندارفا
 نددارفا ۲۲۰۹۲ هطا طباض 1۵ یخدیمهمرادناژ

 . ابع ندیشک ۳۰۰۰۰۰ یراب لوق نامرواو درکو
 كنسهرب وق عو هدننامز برح ۰ ردنر

 هردښ ېم یغالبا هنرادقم ۲ ۰۰ ۰

 ار ف ۳۳۹۸

 هدنماسج هجرد یعنکیاو یجتر ۲۰ یساغود
 لهرز 4٩ «وزیوآ ؛۱ «روزآورف 4٩ «ییهدز
 ندهیلقت 4۱ و زوسروت ۱3٩ ءرکچ پوطزسهرزو
 كالهنس یدب قلآ قیتسناتسا و یجنآ ردنکص
 ینسهسرح ناف كل هسنارف یر, ندتفو وا «بولوا
 یس ەر رک اسم هردقو همش هدنغج هلوا شاد زت

 1۷۹۸ «ناطب اضو اصا ۷ هل اط ۳۷ ۳

 ناطباض عمو یدارفا و ناطباض هزاسو یمخرچ
 ندیشک ۷۸ ۷۳ اعج هک زادنا حالس ۸
 . ردنکسص

 هرکه قشب ندایوروآ فاهسنارف س .یناکاقسم
 قوج رب ید هدنسهعبرا تاهطف رکید ك_ضرا

 هرکس ندهرتلکنا هدنوک ی نوک و «بولوا یرارب

 هسنارف ىلتوف كا هعج وو كلام هناکدقتسم هدایز كا
 تاک قسم دلزیکتروو هنایسا هلا كنف .ردیتلود

 یی زونه یرود كنبالآو هدکمک یرارود
 هدهدیمب رام هرکصندهرتلکنا «ندنفب دلوا هدقمالشاب
 كرلر نالوا مبات ههسنارف ۰ ردهسنارف ىلتوق كا
 هدیفاط رو «هدنسهرادا زسنارف نوتبسب یقاط رب

 .ردلقتسم من “امسا هلیمان قفل هدنتحت یسهاج
 یرلیطس ٌةحاسم هلبرلعسا انا گو تاکاقس# وب
 : ردنا هجور

 یسیلاها سهیل ةحاسم تک دم

 (هداشرفآ )

 ۳ ۸۱۷ ۳ ۹Y °1۰ را زج

 ۱511۸4 FA °° ايبماغنس

 ۲۸۳۹۰ ۱ 3 ۰ یوسلارف نادوس
 ۷:۰۰ ۹۰۰۰۰ ا  یالتسم یزفروک هنیک
 ۵۰.۰ ۰ ۱۳۰۵۰۰۰ (نوبموغ) یسوغن وق زسلارف

 دو 6 ۲۰ یرلهطا روموق

 ۱۷۰ >۰۰ ۱ ۹ یسهطا نوئور

 ۲۳۰۰۰ یمهلکسا قوبع
 عمو هو o۲ ۰ ۰ ۰ (هبامح) قتاقضمو راقسغادم

 FT 1۸۱ ۱۸۷ ٩5 ۲ هداقیرف ۲ ًاعج

 ( هدایسآ )
 ۷۵ ۰۰ ۰ 0۰۸ و دناتس بقا

 \ Ar ‘o ۱۰ oo هدننشنمش وق

 \ 0. ۰۰ ۷۱۰. جوبماق

 و وه o00 ۲۱۵ ۰ مان[

 ۰م و و )0 ۰۰ ناک وت

 AeYo. OF e’R\ هدایسآ امج

ONهم ن ۳ را  
IEو  
ON 



 ار ف

 ( هداقسآ )
 .fF ۱۰ نواکیهورنن تس
 ۱۸۳ ۰ ۱۸۸ قاقحمو هپ ولدآوغ

 ۱۷9 ‘> ۹۸۸ قیئیترام
 ۲۹۷ ۸۹۰۰ هنایوغ

 FY ۵ ۵ هداقیآ ًاعج

 ( هداینایقوا)
 0 >۰۰ ۳۱۰۰۰ یاقحمو هیئودلاق یی

 را E هراس ریازجو قیهات

 ۱۰۰.۰ ...o هدایئایقوا ًاعج

 ۳۳ ۲:۲ ۰4۸ ۰ نوکی ًاعج

 هدنسهدام یدنک هدنقح یر ره ندناک اسم وب

 .ردقوبتجاح هلبوطت هداروب «ندنکیدلر,و تالیصفت
 هدعدق نامز هسنارف س .یسهبخرا لاوحا

 هيم تلک ايو لاف «بولوا فورعم هلیعسا (ایلاف )
 الاف یقجحآ .یدیا نوکسم هللا موق ر كوس نانلوا

 هلساس هنری ندنرلفاط بلآو ندنسارم نر
 .هسنارف ییدعش ایلاف کسا«ندنفیدلوا دته كدهنلابح
 تکرلف « ین هقبعل «بولوا مساو قوچ اهد ند

 لماش یغد یبهرجو-او یزآ رب كن هينا ا« سيرا
 رلنامرح کسا بولوا ندهرآ ماوقا رالاف ۰ یدیا

 رلن وا یخدرلن یو «یدبا راو یرلتبحانم هلرلنایریلباو
 هدنامز رب ییدمهدبا نیس و طبض كرات يک

 شفلوب هدسض یابوروآ و كرا هاوو ندابسآ

 هنسهټوا كنرفاط هئرب یبهیلصا ؛لاها نالوا

 ناطوت هدر نلد هسنارف یدمش ‹كرەدروكسوب

 ( ربا ) تلهروک ذم ةيلصا لاها . یدیا راشغ |
 موقر نالوا نونظم یفیدلوا ندنماوقا ر رو ناند

 قاب موبلا هدنتهج هنریپو «یرلفدنلو بوسنم هعدق
 یراق دلوا یفویسلا ةع كرلنوب كرل (قساب) نالوا
 كلا «بولوا مقنم هب هريش ک لئابق رللاف . ردنونظم

 یدودح ایلاف رللاف . یدیا یسهلیبق ج یرلفورعم

  دلوا مقر رک ام یرابدنک , بولاق هدنلخاد

 هزیکتروو هاف «كرهک ییهنریپ «ندنراق
 ۳ ندنرلس( الافوتروب) و (هعلا) یراتدلوا
 كوس زار هک ینزکو هشنام هدیرلثاط رب . .رولش

 هب ( هدنالراو هچوتسا و هرتلکنا نمی ) هیناترب
 لوا هنس زوي ترد چوا نداسبع دالیم .یدراشلبا

 نلابج پلآو یفامریا نہر هفرف کیا ندرلاف

 ار ف ۳۳۹۹

 ناتسراجم بیقهتلاب نسیداو هلوط یراق اطر هلزواجت
 كنايل اتا یراقاطرو ؛شالرللا ردق هناتس راذلب و

 ,كرهدبا بولفم یرلقسورتاو طبض یندیلامش مىق

 هنبرزوا یرلقسیا یمقیچ بحاص هرلبولغم كرلیلامور
 ۔اروا كرلن و .یدرلش | برخ ید ین رهش امور

 هنلامش ثبایلاتا رلیلامور ینالوط ندنرلعشلرب هدرا
 ايلاف یءدنفرط یر كيلآ ىنعب (هنيپلازچ ایلاف)

 رم هورکر  ندرالاغ رخ ورم . یدرررو نما

 . رس نانو متا رب نالبنق هنبرابدنک بوک هنانوب
 یرننکو ءرقنآ «هلزواجت هیایسآ كچوک ر بار هلبرلبرس
 تکلعو ؛یدرلش انطوت هدارواو «طبض ین راتهج
 وا هيم (اشالاف) هلتبسن هنعسا كرلن و هروک ذم
 رواکنجو روسج «مورح ندتیندم رللاف ۰ یدشفل
 لینروا هلناععو هینیا ندراوند وروق «بولوا موق رب
 .اب هدرنامروا یرلفاط رو «راپا رابلف یوراد
 2 یلاوحا و معالع ام“ وجو تعیبط ۰ یدرننر

 «تدابع هرلتب قاط رب ابق یرفدیاب «كرهرب تا
 یرلبهار .یدراردیا مد یخد ناسنا تن هرن و و

 یخد هدنسامدا تبابطو رخ" «بولنید ( دسورد )

 یراذوفن و مکح هسرزوا قاځخ گرلن مو .یدرونل و

 هلن ابق «بوغا لیکشت تاود ر رالف .یدبا هدایز

 توق تقو تقو یرلضعب ندنرلا-ٌورو ؛رلبدبا ممقنم
 «هدهسدراردنآ سو ین ذ وفن “راد «بودیا ادیب

 ۔هلوا ردتقم وا تلودو تموکح قح هلو اس

 جانراق هدنسهبونج لحاوس كهسنارف ٠ یدرازام
 رهاکتراجنو رلهبصف ماط رب یرارجاهم نانوبو

REالعضا و تبولغم گرالحاترق .یدرلشع | , 

 هنیلا كرلینانوب ید یرارع* كرلنوب هرکص ندنل
 . م .یدرلشلافوچ یلیخ هدراروا رنووو «شک
 :یدبا یرهش هیلسرام یراکدید (ایلاسام) یرازک

 مدقم هنس 6 ند ( م ) یسیع دالیم تاپن

 لحاوس نوجا نمأت خرط هبنایصا رابلامور

 تیابلاف هل دادما كنیرارحاهم نانو هدهروکذم

 هرکص ندقدشایموا هنس ۳۳ «بوشپ ريک هنطبض

 نسبی ونج مىق یرلکدتسا هی تلایا ییمب ( هسناوور )

 هدیکیا ك رللاف ندفرط رب ى . یدرلشعا هدلا

 كمارقا راس هلرلنامرج ندفرط رو یرلنایصع هدرب

 ندنرارادرس امور مدقم هنس ۶۷ نددالبم یرازواجت



 ار ف

 ی( رصبف سویل و ) روپشم نانلوب یدیلاو هسذاوورب
 ۵۲ و ؛شعا روب هکرشب رک هزعف ثابلاف نوت

 لاکا تاحوتف وب هدنفرظ هنس شب كده رات

 هن کلام یبهیظع تلود امور تکلم وب «قرهنلوا

 .یدیا شلوا مفنم

 یرالالقتسا ءزمک رک هنطبض.كرلبلامور رالاق
 هریلامور هلیماع «بودونوا هلس ین رتی سنج یتحو
 كب ,قرهلآ یناداو قالخا گرلنوو ؛شلوا عبات

 قان ایتس رخ «یدرلشهاتباق هل را دنک اتداح هدنامز زآ

 بودبا لوخد هیایلاخ هدیدالم نرف یعنکیا ات

 نانلوب یسویقسپ (رون) هدیدالیم نرف یجندرد
 اوا رشن هنفرط ره كتکلع ندنفرط نترام تنس

 مه یناسل نينال هرکص ندقلنایتسرخ .یدشفل

 كرللامور رللاف «هلغلوا یناسل بهذم مه تموکح
 هد-دفرظ نرق شب ترد هرکص ندکدک هنطیض

 هماترب زکلاب « بودونوا نوتبسب یرللم نال

 یرارکید و ؛ شات هديا هظفاحم یلا_ھا ی وج

 ۔الشاپ هملکت هلبا هعبنال رب طاف «قرهشالنیال
 ۰ یدرلذم

 برع عبطلاب الاف هدنماسشا هنلود امور

 هابوررآ "ایقاعتم «بوشود هنس هصح ینآروطاریا

 هموعه هیشحو ماوقا هورک هورکن د قرش لامش

 شازو ید یسهرادا كتلو د امور «بونالماب

 توفو لادناو «ن ۲۱۷ وا تکاع و «هلفلوا

 نرق یجب E ا ندمأوقا رک امل یک

 " لو ی یر بونح و بونح هدنااوا یدالبم

 نر « كرلنوغرو یا یون قرث در لو ةي

 «كرلقنارف فرط لاعث «ككرلن ال آ یسالعامسف كنار

 كران وتر نالوا یسهیف كرلتاک یکسا یمسق یبرغ لاعش
 یرادقم رب كنفرط هتروا زکلای و ؛شمک هنا
 .امرج ماوقا .یدیشلاق هدنسهرادا 2 كرالامور

 نالواشعزا هدا یتسیل ام” ےس ة كن الاغ «بولوا ندهن

 یررهامو روسح لا EE ماوفا رلقارف

 هنیرلب دنک هاکو دادما هرلیلاو یامور هاک «هل.لوا

 « میسوت یرلتوق *هزاد < درءدیا برح یثرا

 هدكن هبالآ هدرلتفو ضعېو ییایلاف نوت كر هدړکو
 1 .یدرلشغا طبض ینمسقرب

 یم ابلاف هرکص نهنسسأت كنتموکح رلقارف

۳۳۷۰ 

 تاودو صیلخت |

 ۱ ین تر تکبام هلتبسن هرنو «بولب دونوا
 «بوقبج ندقلنامرح هلنامز روص راقنارفو ؛شغلوا

 یسیجقرب تكنرارادمکح قنارف .ردرلشعئالزسنارف
 هلت سا ئو هب هلال س ثالبا «بوالوا دم ( هوو )

 نهسنارف لصا «هد+سرویاب ریو ییا نایعروورص

 ٠ لوب ندیا سبسأت قلود قرهلآ هنسهرادا تحت
 یان ایتسرخ ادا «بولوا سیوولف یر یتوروت
 ٤ .ردوب هدلدیا لوبق

 هدنخرآت ۱۱ یرالغوا هدننافو كسبورلف جن

 نومآ وَ 13 « سراب 2| ےھت هدنر لب قلود

 هد ۵۵۸ « بولک هدوجو یراتموکح نایلروا و
 قرهلآ ههرادا رب قتاود رلقنارف نوتس رتولق یجنرب
 كد هنحشرات ۰۱۳ ند ۵۲۱ «هدهسیا شعا دیحوت

 « بودیا روهظ راه راحم یلخادو رآ هق رفت هدنرل_نب

 هسشوغرو ۰ ارت ہو ءایسارتسوا : : هتسلارف ت ام

 . یدشلوا مسقنم هتلود ترد هلرلع-ا هناتنک او

 هدهجرد یهکیاو ایسارتسوآ یسیاتوق كا كرلنوب
 یمکح د دل ران اغ اوو ص هدابسارتسوآ .یدیا هدایرتسون

 فر قرهلوا هدنمکح تب گرده ارس «بولوا لئاز

 هنسالماف (لاتسبیره) و ؛ شا ی ت روهج

 TAY :ىدرلشمالشاب هک ا تسایر رل هقود بوسنم

 یسیکیا «بولاج هبلف هیایرتسون ایسارتسوآ _هدنخ رات
 « ما یارس» یسهفود اسارتسوآ و ۰ شهثلرب

 .یدیاشلوا یروما ردم كنلارق ایرتسون هلساونم
 ؛شعاتعاطا ضرع هرلنو یخد هنوفرو "ابقاهتم
 البتسا ندنفرط مالسا ةانغ نک ندسلدنا هنانیک آو
 ندنفرط لترام لراش نانلوب نما یارس ,هلذغاوا

 ۷۳۲ < هلغفلوا قالا ههروکذ م

 هننلآ هدحاو *هرادا هسنارف نوت ن دیک هدنخ رات

 نانلوب ینیما یارس هدنخرات ۷۰٩۲ . یدیا شفلآ

 یوا بوسنم هنسهلالس نابوو رم ( فرب نی ) |
 « كرهرو ماتخ هبهلالس و ۰ هلطافسا قبردلبش
 . هلالس نایعیوواراف «گرهدا طض یخ یبدنکو

 لفدا كلو . ردشلوا یرادمک> یجنرب كنس
 كټهينا لاو ایلاتیا هللا تایناپسا نالراش روبشم

 ۸۰۰ ءكرهدیا طض ینهروابو هرم وساو قعبقورب

 . ییدنبا هیعسآینلروطاریعا برف یمنکیا هدنرلخمرات

 E قجنآ تلود وب .یدشقا سپسأت تلود دوم رب
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 ار و

 .ارعاو ؛شلوا مع رم هن رلقالارق هنالآ و الانا

 نروس مکح او ایلاتبا یاونع قاروط
 .رد شتا لاقتنا هنیراسنرب هال آ هدمب و هراهبعش

 . ولراق نروس مکح هدهسنارف هرکص ندماسقنا و

 زوب هبیندن یذوفنو توت كن رادنکح ناییو
 ندرلن ویو ؛شکارق توقو مکح یراک هرد «بونوط

 یرب هدنعسا ( نودوا) بوسنم هنسهیلماف (تباق)
 هد۸۹ 1و ۸٩۳ «بودبا طض قم هدنځرات ۷
 شفلوا هداعا هتخن یسهلالس نایعءوواراق هعفد کیا
 غوه ؛بودبا طوقس  ایمطق هد ۸٩۷ ۰ هدهسیا
 . ردشل ات لقتسم ىس هلالس نایتیاق «هلررق هد تاق

 رحم یرایجنرب كرلرادمكح بوسام هبهلالس یی و
 یتوق یلخاد كلهسنارف هللا هناي

 هدعب «هدهسرلشتبا دبزت ینذوفنو مکح یجراخو
 .لج «بولوا مقنم هرللوفو هبعش قوجرب یرللست
 كنم راکب هرد هدافتسالاب ندنراهلخادم هتموکح كنس

 كنهسنارف «كرهدیا دیازن یراذوفنو مکح ندیکی
 هناتیک ۲ یهدیونج صوصخا یلعو یرلرط ضعب
 شمریکهلاحرب لقتسم نامرا طخ راسو هنوقسافو

 دشفلوا البتسا ندنف رط رازباکنا یرلتهج برضو
 راعش ترهش هلبعا ( قرادهناژ ) هدنخمرا ! ۶۹
 هلراعدا ضمب هداسلاقراخ بو دیآ رومهظ زق رب

 یبهسنارف «كرهدبا كبرح یتبحقورع گرازسنارف
 .روق ندیذن لاح ینیهناو و ندکاله ًهطرو

 كنیرلکب هرد یبول یجنرب نوا "ابقاعتم و ؛شمرات
 یتوف كتاود « هل دی دح هد تاقرب ی را ذوا “راد

 یجنرب صوصا یهو كنفالخا « هد هسلآ شا درز

 یجراخ هلي سم راق هی هقیتاوب یوم كنا وسنارف
 راک ل وتق هل ران اتسن ور و یا توق یانفا هدراهراج

 | یهسنارف هلخاد تابراجم ندا روهظ هدنسهزآ

 ری ادب ر هرادا

 یسهعتن كلونو ؟ شمروشود هروتفو فعضرب كوس
 نالوا هدکمروس مکح كنسهلالس نایتاق «یقرهلوا

 هللا یرنه یعچوا هد ۱۰۸۹ یسهبعش ( 1ولاو)
 كنلالس وب هنب تموکح تبون «بولوا ضرقنم
 هدننامز كرلن وب . ردشمک هنااا ( نویرو )

 .هسنارف هدنرلنامز یوا ىج درد نوا صوصلیمو

 ؛شعرآ هدايز یدوفنو مکح هجاپدردآ و یتوق ےن

۳۳۳ 

 هسارف هدننب هرو هدعب «بوروس ردق زقه رای ۱

 ار ف
 هل سه اس كل رسرم دب هدننامز یول FE نواو

 تاسدا .هدهسیا شلروک تاهیاض ضب یمن ایاتسم
 م هحاپوروآ هسنارف هدنسهاس 2 كرم ولعو
 یوم ناسل یتاسل زتدارف ج فراعم

 تابه ر هلیمات « هرادا» هد۱ ۷٩۰ و را وا

 قلارنج هدهرص وب . یدشفلوا لرکشت تموکح
 شمرتس وک ی یک رادتقا هلزارحا نس هبتر

 سولسنوق هد ۱۷۹٩ تراپانوب نويل وان نالوا
 NAL بول آ هنیلا یروما "هرادا هل يمان

 هشیاسا نیمأت هدهسنارفو ؛ شا نالها یخ ر وطاربعأ

 < بویعا تعانق هاکنو «هدهسیا شوا قفوم
 كنایوروآ نوت مه , همش رک هناحوتف ی

 فلت هر هدوهب یرازدذارف هدمه هفمریدلاق ینتح
fهیسدر ,هرتلکنا تاپن «ندنفب دالشاب » 

 بو دیا قاغا هدنپاو كنسدنک هبسورو ایرتسوآ

 هننادناخ نورو .هلطافسا ینویلوا هد ٤

 قللارق تنهسنارف یبییول یجنزکس نوا بوسنم
 هب هسنارف هنس یس زيا نولو ان .ردرلشع | داعقا ت
 لود « هدهسا شا دادرتسا قموکح «هلئتد وه

 هتناس) ,بولوا بواغم هدولرتاو ندنف رط املاراشم
 ینول یجنزکس نوا .ردشفلوا ۴ اطا (هناه

 لراشیصت وا یناخ «هدهسیا شتا لوبق قرطورشم
 هد ۱۸۳۰ ۰ ندننب دنلوب هدنماع ف كاوصا وب

 یو بوسنم هنسهبعش نابل روا نت ادناخ نورو

 ترو« هد ۱۸۸ و ؛ شغلوا داسقا بلف

 نولوان ییول کی تنویلوان كوبب «هلغفاوا لیکشت
 . ارگا نزسآ هد ۱۸۵۱ «بوذلوا بالا سر

 روھلا ین٥ا نوبل وات یعچ وا «هلنالعا یذل روط

 «بودیا برح نالعا هب هس ور ببسالب هد ۷٩ ی

۱ 
 . ودرا لتسک نزاب لاشرام نالوا قسم یمدتکر
 ه هطرو كوس 1 یهسنارف «قرهناوا مے لس هرا |

 رسا هدنلا تا نکسع هیسور, ییدنک . اد
 مویلا بودیا ترو« نالعا راز نارف «نکیآ
 . ردهدکعا ماود ی و

 اسؤرو نارادمکح نرو س تم وکڪل هدهسنارف

 : ردرنآ هجورب یرلتموکح یادتبا هلیسیهاسا

 یسهلالس نایعاوو م ۱

 44۸ ہرر ہم
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 قیردلرش یجنرب
 سیوولق یجرب
 ( هدنابلروا ) ریمودولق

 ( هد ) یربت یجمرب
 ( هد ) تریدوثت یجنرب
 (هدعم) دلایدوشت

 (هدسراب) تر دلیش یجنرب
 (هدنوسآ وس) رتولف یجرب

 هدهسنارف نوت « »

 (هدایسارتسوا) تریعس یجتر
 تربدلیش ىج
 (هدایسارتسوا) تربدوک یکتا
 (هدسراپ) ترببراق یجنرب
 ( هدهنوغروعو نابلرو ) نارتن وغ

 (.دهنوغرومو نایلروا ادتبا) یریت یجکیا
 (هدنوحآ وس ادتا) قبریلبش یجند

 ( هدنوسآ وس ادتبا ) رتولق یک

 ( هدناتیک ۲ ) تریراق یصکیا
 تر وفاد یجنرب
 (هدایسارتسوا) تربعس یصکیا

 (هدهبنوفرولو ایرتسون ) سیوولق
 ( هدهنوفرومو ایرتسون ) رتولق یعچوا

 هدعن و هداسارتحوا ) قیردلش ِ

 ( هدهسنارف 9

 (هدایسارتسوا) تر وغاد یکی

 نوتب هدعبو هدایرتسون ادتبا) یریت یوا
 ( هدهسنارف

 سیوولق یعچوا

 قیردلیش یعچوا
 تر وفاد یعجوا

 رتولق یجدرد

 یر یجندرد

 ترتو

 قیردلبش یهچوا

 یم.هلالس ناب وول راق ¥

 ( یسهقود ایسارتسوآ ) لاتسبرد نیم

 » دا ود وش

 لا ۷

۷۲ ۶ 

VY 

1۸۰۷ 

1٤ 

HF 

 (یهفود ایسارتسوآ ) لترام لراش

 » نامولراق

 (زکلای هدمب ربارب هلنامول راق) فرب نیب

 (هدهسنارف نون ) « 

 )رار هل الراش) نامولراق

 ( زکلای ) نالراش
 (رنوید) یبول یجترب

 (ووش) لراش

 (غب) یول یجکیا
 ںامولراقو یبول یعچوا

 (زکلای) ناموراق
 ( روطاربعا ) لراش نریشیش

 (ددنسهلالس نایتاق) نودوا
 (هداس) لراش یعچ وا

 (ندنس هلالس نابتاق) ترور یر

 (ددنسایرقا نایتاق) لّوار

 (صرود) بول یجدرد
 رتول

 (ناین) ییول یعشب
 یسهلالس نایتاق ۳

 ۰ تبا غوه

 ترور ىح ا

 یرزه یجرب
 پیلیف یجنرب
 (نامشبش) یول یصتلآ
 ( جک )قوا ی مندی

 (یلناش) بیلیف یم
  eنالسرآ ) یول (

 (یبول تنس) ییول یجنزوقط

 لسن بلیف ین لسن یجنرب

 (یرج) پیلبف یوا
 هبمش یجنر

 (لزوک ) بیلیف یجندرد
 (نوه) ینول یمنوا
 ( موتسو ) ۱ ید

 (لیوط) بیلیف یش
PR!(لزوک ) هراش  

 ی

۱۳۷۹ 

۱۳۸۰ 

۱۳ 

۱۳۹ 

1١ 

۱۳۳۲ 

0 



 RD ان جا او

 یسهعش نابلروا یهکیا ثكناس قورو یمهبعش آ ولاو ینه هبعش یضکیا

 ۱۸۳۰ بلف یلول | ۱۳۷۸ (یآولاو) بلف یھت

 هدنتسایر تحت كتراپانوب نویلوما یول | ۷۰. ( یبا ) ناژ یعکیا

 ۱۸4۸  تدوهج ۱۳۶ (ےکح) لراش يصشب

 قاروطارعا یهکیا 4 لوق یجنر كنسەبمش آولاو

 ۳۰۲# تراپانو نویلولا یهجوا | بر, ۱ (یلیکوس) لراش یجآ

 هربخآ هرادا . ٩ ۱:۳۷ (رفظم) لراش یی دب ۳

 ۱۸۷۱ رت ویسوم سید | ۰ بول یجنرب نوا "

 ۱۸۷۳ ۵ رهام قان لاخرام و 6 لرام ترک و

 ۱۸۷۹ یورغ لوژ ویسوم « لوف نایلروا یعکیا كنسەبمش ۲ولاو ۱

 ۱۸۸۸ ونراق یدعس ویسوم * | یر ییول یعنکیا نوا

 ۱۹۹۰ هرب ربع زا ویسوم ۴ ۱۰۱ ونا

 ۱۸۹۶ روف سگیلف وسوم رضاح سیر « ۱۰۶۷ یره یا

 ( Ile de France ۳ ۱ : ۱9۹۰۹ 1وسنارف یا

 و ۱ یسهطا هسنارف ۱۰۹۰ لراش _

 اب ,هیدراقم "الاعث «بولوا هطخ رب كوي هدنن | ۱ وب یرنه یهچوا
 4 ح ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰

 هلرابنا ندفرط ره ناه .ردطاح هلب رهطخ هسنایماش لسن نورو ابو ترور یو لسن یحهدب E 5 7 1 گرا ید افرش « هنرونو هنابلروا ابونح . هیدنامرول
 یزکص .ردشغأوا بین هلمسا وب «ندنشی دلوا طاح 0 یه يج دړد ۱

 ۱۳ میز یر ی فدا ریو | ۰ ۱ (لدام) ول یعجوا نوا

 هنساو هژآ وا ,هنرام عم هرس «هزآوا عم هلي س یسهبعش ید كنان نورو

 (ءروبن) هلبا (مرآ )و ینرامساویب كا كنبرلتابا | ۲ ( كوب) ییوا یجندرد نوا
 هطخ و .ردیواح نتسهچراپ كچ وکر ر كنرلتلابا | ۰ (یییوس) یول یعشب نوا

 هنغللارق هسنارف هبیرغوط ندیضوط یرب ندیکسا | ۶ یول یعنتلآ نوا ۱

 رخاوا كنسهلالس نایحیوولراف زکلای «بولوا عبان ۱۷۹۳ ("اسا) یول یجندی نوا
 تح كىىرڵەقود هسلارف یمظعإ مىق ET رک ۱ ۲ هب روهج هورادا

 ندیکی هلبسک هفللارق كرلن و ؛شفلو هدنسهرادا | ۰ تموکح هایمان هرادا
 .یدشمریکه فرصت هطساو ال كنب رالارق هسنارف | ۹ تراپانو ىج رب هلیما سولسنوق

(Ile de France) TERS قاروطارعا یجنر .٤ ۱ 

 یار رو هساارف Te نویلوما یجنرب تراپانوب ۱

 [.هلدوس تعجارص | و ("اعا) نویلوبا یصکیا ۱
a | رف ) 06 a 1 ۱ 

 وا ام روهشم 3 ۱ لاواز ۸۱4 ۳ و زکس نوا

 ۱۶۱ هو «شنوط هد (یرماف) هد ۱۰4۸ «بول و 8

 «هلتمنص لنصحم هدایلاتا .ردشغا تافو هدنګ رات ید روطاد یا 0

 كنساسمداقآ هسنارولف «بولاق هداروا تقو لیخ رب | ۴ ( اما) نویلوما یجنرب
 ندنفرط یرنه یجندرد هدعبو ؛شلوا ندنساضفا یسهداعا رارکت كناسن نوبروب

 یوا نواو كنون ؛قرهنلوا توفد ههسنارف | ٤ لراش یھآوا



 ۱ ار ف
 هدوجو رلاکبه رومدم ماط ر هدنامژ كنيول
 .ردشم تک

( ۲۳2۵۵۵۰6۵۴۱6 ) 
 . اهسقت سا فن ەسنارف

 الاش بولوا هطخ دوس ر ۵ دنده قرش ةا

 ۱ هتوف او

 هسرا ابونح ,هبنوفروو هبناماش ابرف «هنوول
 ۰ یدبا طاع هلبا هرج وسا یخد اقرش « هطراهطخ

 هدنسیق رش مق . یدیا یرهش نو.سنازب یزک
 نا «بود «هلژاس .رولوا دتع یسل.سلس ( هروژ

 .راودنا نایرح هدناخاد هطخ وا یرل مرات هلرارج

 ه2 لوا هدنررب یاو قوئوص هدرلفاط یباوه
 قوج یرلغاب ,بولوا تبنم یسیضارا . ر دز ای۴
 یغد یربنیو یتارکسم راس ۰ ردروهشم ینارشو
 .هش راف تعاس «بولوا یرلبا یخ یبیانص .ردلوبقم
 لءهرادا «ناقشیلاح «کذ یسلاها ۰ ردراو یر
 هردشعشبتب رمهاشم یلیخ هدنرلجما ,بولوا زاوننامههو
 هژاس یراتوبو بود ۰م روز هدنانیسق ییدعت
 هبهسنارف هاک هلبتقو .ردعسقنم هشلایا چوا هل رلعسا
 نرق یجثوا , بولوا مبا هایرتسوآ و هننالآ هاو
 هنغلوا هرادا هدننروتص یقاتنوق ر هجشرآ هدیدالیم
 زسارف ندشرط یول یجدرد نوا و ؛ شمالشاب
 .ردشنلوا قالا هنغللارق

 ندنماوفا هسامرج ( ۳۲۵۲۵5 ) ۱ ها
 برغ كن هبنا ۲ هک« ردموق رب یکسا 5

 یرارح كنبرافامرا نامو نیر «رسو هدنتهج یلاعش
 هتلودو تموکح رب 9 «بواوا نکاس ااا
 رح «ندنرلفداشاب هدنرل داب یدنکن  زسقلوا میان
 ۰ یدرلذفل وا بیس هلمسا و نالوا كعد لقتسمو

 كنهسنارف کسا یمب تلابلاف یرلقاط رب كرلنو
 لحاس كنفامربا نیر هدیرلضتمبو هدنتیج یی لام
 یدرل شعشرب هدنفارطا یرهش هسولوقو هدننیع
 تاموکحعونرب یماوقا قنارن هدنخشرات ۲4 ۰ كدالم
 دارلیلامور هدمب .یدرلرو دنا کش ینه هقفتم
 هني راف رط راس ثنالاف نانلوب هدنسهرادا تح
 رهرام قوجر یراق هرلیلامور .بوالشاب هزواجت
 هلنامز روص «بودیا رارصا هدنرازوا و ؛شعآ
 كنراروطارعا امور <« كل رهدیا توفو ذوا یک

 . یدرلشمالشاب هفن*براق یخد هنطاقسا و دامقا
 هیشحو ماوقا ندلاعث هدنلئاوا یدالیم نرف یعشا

MVE 

 سس اس سس

  ۳ 9 ۷ 1رم 1 ۳

TE 1 ۱ a 
 ر یف 4 ٤

 ٠ تفو یلیخ راقنارف «هدنرلفدالشاب هزواجن هورکه ورک
 1 تمواقم ههروکذ م ماوقا «بولاق قداص هرالامور

 - وا منام هنطوقس كنتلود امور تبا «هدهسرلشعا

 هصح رب یخد یرلب دنک « هعالک ۲ یتراقحهیب هل
 «قرهالشاب ندنلامشفنایلاف «بودنا باتش هغمرایوف
 یررادمکح تاب « گرهنا ىغا شا اجردن و
 مف كن هروڪ ذم تكلم هدننامز ك ( سیو وات )

 "ابقاعتمو «لنکشت تلود چافرب « هلغل وا كلام هنرظعا

 ايلاف ندنقو وا .ردرا شتا لوبق ید یان ایتسرخ
 هکآریو یان (هسنارف) هلترسن هنمسا كرلوب هنتکلم

NALبوقدح ندلن امرح هلئامز روم رلقنارف  

 مکع یرب قدتقو وا هدهسنارف .ردراشمشالزنارف
 .الس جاقر بولوا ندنادن كرلقارف رالارق نروس

 - ات لاوحا كنسهدام « هساارف » ] .ردمسقنم هە

 تموکح سلدنا رلقنارف [ .تمجارص هنثح یسهیر
 بیلص لهاو «ندنرلقد لوب دودھ هلیسهیمالسا
 «ندنراکدننووکر ازسنارف هدايز كا یخد هدننابراع

 هدننووص (عنرفا) و (كنرف) یمسا ( قتارف)
 «بولوا لمعتسم هلیسانعم یایوروآ هدءقرش هنسلا
 اکرتشم هما ایوروا راسو نابلاا «نالآ ,زلکنا

 لاعثو بر دوخاب هابوهروآ نوتو ؛روینلوا قالطا
 "اساسا رلقنارف .روبابربو یمان ( ناتسکنرف ) هنوسق
 رواکذحو رک اغ رونلوا هرادا هدننروص ثال.هایس

 ۰ یدراردبا یکاکبهود یرلاسژر «بولوا موق رب
 هک« رد هل امرب یلکذلف ( Franck ) ها

 ناسراو اما شب ق رث
 هدسرایو (رون | ) هدیدالبم نرق یجتلآ نوا «بولک

 ۰ رددوحوم هدرهزوم یرارا ضم .ردرلشماشا

 ۔ وا ندابطا ریهاشم ( ۲۲۵۲۵1 ) “| ¢

 كن هداب هدن رات ۱۷ 4۵ « بول ۱ یار
 تافو هد ۱۸۲۰ و شن وط ۵ دنس ةه (نبلاتور)

 بط نف هدنرلنونالا راد هیوایو هکنیتوک . ردشغا
 2 0 هد «بولوا لوغشم هل سیر دت

 دلوسو ؛شفلوا باج ه نیو «نوجا میظنت ینرلهناخ
 «هدهسزا شدشبلاح هيل ه هسلارف ینیسیدنک نوبل وات

 راد هت ظفحو بط نف .یدا شعا در یتاغیلک

 نالآ ه دنفح یی فن هبط تامولءم صوص! ىلعو

 ا کر ندرادلج ددمتم هدنناسل
 هردراو



Francfort )اتر 0 هلمسا و (  

 : ردراو

 ۲.-) «هلفلوا هدنرزوا یربن (نام) یسیجر

F.-am-Main ( afl Ts (sur-le-Mainبولد )  

 ( نداسیو ) «هدنتلابا (وسانهسه) كب هيسورب ینرغ

 ۔ هلوا هدنقرش هرتمولک ۳۲ كیداسبو و « دنغاوس

 ندلحم ید داکود هغامرا نر كره وک ءقر

 °۰ ۳ هدنرانک ناو هدن راق و هرتم ولک ۵

 چاق ربو هدیشرگ لوط ° ۷۱۲ هلا یلاعش ضرع

 هلشاف . ردءقاو هدنمطاقت ٌهطقف كنطخ لوب ريمد

 .وا رهش و هاکت راجو مهم سسوم هدلع رب لزوک
 . رفت تو «یسلاها ۱۸۰ ۰۰۰ بول

 ۱4 هدنرزوا كره «یراکشوک و هاب هل راهاکج
PIEك «یسیرب وکرب ریکر اک هدناوط مدق ۰  

 «یررباتو رازا « ی را هقناب د دمت «یسیش راح كاشیا

 « یر هش راف قوح فب هدا رطا «یتراح راخذ لاک

 و ا
 رشن رل انک ی ت.اکو یراهعبطم مساو تب «یراهجاب
 ا نف هلبا هتوکو رل بش .یرلهناذف اعم ردیا

 وو كرف شو تسوف .غ ربننوک نالوا یرادجوم
 «یرلاکبه ند وت كریهاشم راس شتا روهظ هدرهش

 | هبنالآ یکسا هدنکوس كا كرلنونو یرلاسیلک عنصم

 .اوجو یربنم ص وصخ هننیآ یجتوتن كنمرروطارپعا
 هش دص كرك دارا روطارب ءا هدو ماكنه هدیر

 هلشفو .ردراو یامروا رب ا شفلو صوصخم
 تام ته روا روللوا هرادا "القتسم

 .یدیا یعاف>ا لع یغد كنسیموم ساحم یمهقفتم
 لوادلا .ردشغلوا مده یناماکعسا هدنفالا هب هیس و رب

 ۱۶۲۵ «بوقج هدرهش و هن نع یو ناشلوا شن

 ماود مولا یرب ندهدس ۲۷۲ یعی ندنخرات

 هدننامز رلقنارف ,بولوا رېش ر کسا .ردهدکنا

 شفلو تموکح هو دا

 .ردشلوا ینایرج لحم
 عقاو هدنرزوا یغامرا ( ردوا ) یسیعکیا س

 F.-an-der ( a¢#llT, ( F.-sur-0dêr ( « هغلوا

 (غوویدنارب ) كل هیسورپ یطسو «بوانید ۳
 هدنسا ون قرش هزتمولک ۱ كنلر و هدشلابا

 هدنمطاقت لغ كنطخ لوب ریمد چاق رب قرلوا

 فرا مدافو قوح رو ؛
KK ۰ ۰  

ve 

 | اوت ىنا هداسالآ

 ا ر ف

 لوط ۱۲۳۰۱۳ هلا یلاعٹ ضرع ۲ ه
 ۵ ۵ ۷ ۲ ؛ بولوا ی زکس قاس .ردعقاو هدنقرش

 «یرلهاکج رفن و هینبا هلبرفافوس لزوک«یسپ
 وا لشم « (والشر) ین وئغلا راد دوحوم نکا

 نونفو مولع «یرلبتکم لمکم رکید ,هدهسیا شفل
 « ینا تک رب لزوک «یسهاب تانابن < یرلتیمج
 یرهقراف دسعتمو یر رانو رازاب «یتراجت ثاذیا
 6 هلنل وا خاص ها اعم ریس ردق هرهش رم .ردراو

 «بولوا هدزرگح یسهلکسا كنار هدنرزوا ك ,م وب

 یا .ردهدفلاغ وج یساهاو يما هک تک

 - وا لیوح ه )هاکج رفت «قرهنلوا مده یناماکعسا
۵ 

» 

 رااها

 ۰و

  (Fr 7 ETص |

 0 ۳4 ی 2 ۱ تدوفغارف
 هبصق رب یزکصم كنتموکح یکوتنک دنس هبزکم
 ( ویهوا ) كلونو هدنرزوا یر کوتنک «بولوا
 «هدیراقوب هرتمولیک ٩٩ ندلع ینیدلوا بصنم هنبروت
 ہد لوط ۸۷۳ هلا لاش ضرم ۲
 رب لزوک هلتباف .ردعماج یلاها ۰1۰۰ و عقاو
 دارن هدنکوا كهف « بولوا سسوم هدعقوم

 .راقبج ردقهاروا نئانس ءهلغلوا قعسو هرتم ۰
 . ردراو ییروکر  هدنرزوا كرم |

) B. Franklin ( — نماش EN 
 كنس هعقحم كلام ىلامش یاس ا

 هردیوسنم هنت سنج زلکنا «بولوا یریهش میکح
 كن هروڪ ذم كلام هدنسیدالبم خراا ۰

 .رد شمش وط هدنرهش نوتسوب هدنتموکح (تسوچاسم)
 هک لیهاکتسد « بولوا یلغوا كنو اص ۳ رةق

 زا هدنسهاس هراداو ماظنو ؛ شمریک 4 هعباعم ر

 هد ۱۷۲۹ « بولوا كلام هب هنامرس هخدلوا هدتنو

 - اکسومان «قرهجآ هعیطم ر هنشاب یدنک ه دابفل دالیف

 هبهیموم عفانم ندتقو وا .یدیشعدبا تور رب هار

 رب هلبا هنا_فهکرب < بوشود هنسوه كا تم دخ

 هدشنب سان ماوع قراعمو «سیسأت هدا تیعج
 هلا هئوقوم لئاسرو را ن ماطر هلب د-.صقم ۳م

 راهظا هنسیدنک كتموکحو ؛شعا رشن راهمانلاس

 كنب سا همناولیسنای هد ۱۷۳۲۹ «هلبسع | راقتفا

 تب هامرکاسعو ؛ شک هنلاضفا ۵ كەز «بولوا یناک

 هعفات روما کوبا رل هاخ هتسخو بناکمو لیکشت



 ار ف

 ربا هلیسیءاسم و .ردشهشیلاچ هنلوبق كلهبربخو
 قوچرب قلعتم هقیرتکلا «بودبا لغو یغد هلنونف
 هللا ییرتکلا هلج نآ زا و ؛شلوا قفوم هناینشک
 فشک یقنیدلوا سوم هن رزوا سامسا ر كمرب دل

 ناشارف و (یهقعاص عفاد یب) یرزوئاراب «بودیا

 یدشا داجما ید لوصا ر ناد یسهوص

 ۰3۱ ۷ ۷ «بولوا یسام و ردم هتسو هد ۴

 ه هر دن ول ای نوا هءفادم یعاانم ك-انطو

 قفوم هنلاسعسا تاز امتما لیخر «قرهنلوا مارعا
 زهلکنا هدهعمقج كلاع هد ۱۷۷۰ ۰ هدهسیا شلوا

 هدوع هننطو « هم دیآ رو«ظ مایق یشراف هنتموکح

 ههرغوف ندا دانا هدنلوصو و ؛شعآ تعراسم

 بابا «قرهنلوا بمن لیکو ندنفرط هبناوایسناپ
 «كرهدیا مدراب هن وتخنرشاو هدنراشفسا لپ همه ادم

 . ردشعا تمدخ هللالقتسا نیمآت كنهمقج كلام
 «قرهنلوا ماعا «هسنارف نوجا دادا هد ۸

 هکمریدتبا لوق ینفیلکت رهو «شمروک ل وبق نسج
 ندهيسابس روما هد ۱۷۸۸ .یدشلوا قفوم

 .ردشا تافو هدنشاب ۸ ؛ هرکص هنس ییا«بولیکچ

 ید هسنارفو یآ رب یسیمومه سلج اغ سآ هدننافو
 راسو هبعیبط تمکح نلقنارف .ردشع وط مثام نوکچ وا

 هدهیسایس روما راارب هلفلوا يحاص یلوط دب هدنونف
 قالخاو فصتم هلتیحو هینطو تبحم ترفو «رهام
 هنلاوفا ید یاعفا «بولوا مظعا داتسا هدنور نفو

 نوع رب نوجا موم یاکرح «ندننیدلوا قفاوم
 لوصار صوصخ هنیدنکهدقالخا رم .یدیا لادتما
 ؛كرهدلشيا اقسطت هنف نیکلتفح ثح وکر .یدیا راو

 لصاا .یدردبا قاهجاوخ یو ىلع هبیلاها
 ببس ناقنارف هعاشاب هنسارتو ندع هعقم كلام

 رثک او رشنو عج هرزوا دلج چوا یراآ .ردشلوا
 هدهروک ذم كلام ىا . ردشغاوا هجرت ههنسلا

 .ردشلرو هرلتلااو هروم* ̂ قوج ر
 (Sir J. Franclin) — لوح ر | °

0 
 ندنتهج اقمآ كنیلاعش بطق هد ۱۸۰ «بول

 وا هلبا یک هلیدصقم یجب یتیرطرب نوجما نئاغس
 . هنلآ ربخ ندنسیدنکه دعبو ؛ شا تعنع هتهج
 ددعتم ,هنرزوا قمحاص كنس هجوز «ندنفیدم
 مناط رب هدبطق رلنوب «بولب ردنوک ه نسي رحت نوب رم

۳۳۷۹ 
 نادوبف هدنبوف نوسدوهو ؛شلوا یفوم هابذدک

 ۱۸۷ «قرهللوا سرتسد هنضاقنا یسیک كناقنارف
 هردنول .ردشلشالک ] ینیدلوافلت هدرازو ندنخم ران

 ۰ ردشمر و دافاکم ر كلو هنس هل ام قصج انفارذح

 ریهاشم هسنارف ( ۳۵160901 ) ۱ ۳ ۳
 هد ۱۷۷۳ بولوا ندننوضایر ی

 .هردش۶ا تافو هد ۱۸٩ و «شوط هدسراپ

 نیم ماوملا نيب كونفو راد هنثیهو هیضایر مولع

 شمب «ردراو یربتعم فیلات چاق رب كجهدبا لیست
 ؛شقنا كارتشا یخدهنیریرحتو مج نبراسوماق نونف
 ردشمرک هلفل اتو سارد ین رو

 . اتق هان هسنایسا ( ۲۲۵60۱1 ) ۱ ۹( به

 یس هلکسا هنوغارط هدنسهطخ هبنول ] 2 د
 «بولوا قامربا هصیق را رولکود هزکد قآ هد رف

 هلرالودح یرلوص هدلم برف هبهبصق روک نم
 .رویدیا احا یهووا رب عساو « قر هلن دمف ت

 ۴٣4۵٥011٥ ,) نکنارف هجمالآو) « ۰ 2
 هدیطسو یابنالآ )ی وسا رو

 هطخ رب ندبا لیکشت یتسیلاع مسف كنفلارق هربواب

 هلبرلعسا هنوقنارف یطسو و یراقوب «یغاشآ «بولوا
 «هسقاصو هکنروت الاث . ردمسقنم هشلایا چوا

 ید هر .درماب سقن ا « ناتسهچ فرش
 یس هد هحاسم .رددو دمو طاع هلا غرب روو

 ۱۸۸۹ ۷۹۷ «بولوا هرتمولیکم بص ۲۲ 6
 هکربیکلتفف «بولوا قافاط هج قرش .ردراویسیلاها
 نر هلیماع .رولوا دتع یرلغاط دلاونکنارف هلا
 (نیام) یربن هچاشاب «بونلو هدنسهضوح یغامربا

 یکسا .ردیرلیاچ ( هلاس) و ( جينر ) مبان اکو هبا
 .ردنرابع ندنسیفرش مسف ككنغلهفود هیوقنارف
 [۰تمحاصهنسهدام « هر واب » نوجا تالیصفت هدایز ]

 Duehé de ۲۲۵۲۰ ) یفل هفود
 .روطاربعا همنال آ سا( ۵

 ادا «بولوا یرب كاەراد نواینیدلوا کس كنا

 یسهکتبووت زسنارف « هلغلوا هدنطبض تحت كرلقنارف
 هدیدالیم نرقیعآواو ؛شفلوا هم هسنارف قرشو
 > قرهنلوا لبو ههرادا رب هدننروص قلهفود

 «هیآ وس هرب واب «ناتسهچ :یدشفلوا هيم هړنوقنارف
 هکنیرون و هسقاص یرافوب نیر یغاشآو یراقوب

 | هینوقنارف
۰ 



 ار ف

 چوک كا اد رتاود هالا .یدبا طاع هل رلهرئاد

 لقتسم ماطر «بولوا یو روم دا «هدهسیا

 یواح یځد ینراهراد قلسوهق بو یرلهبصقو رمش
 هینوقنارف . یدیایرهش ( غربمرون ) یزکرم .یدیا
 . یدیشاوا یروطاریعا هسنالآ یجاق رب ندن را هقود

 ر هبنوشارف هدنرخاوا یدالیم نرف یعچ وا نوا

 كرلن وب «بولوا مسقنم هن راک اکب هرد كچوک قوچ

 زکاا ك_ةلەقود < a لالقتسا بسک یرب ره

 :بزبرذ لر فا هر
 هد۱۸۱ ٤و ؛شفلوا قالا هفلروط اریعا هد ۲
 هب ه رب وأب یدق رش مس هدنط وقعس كويلو كوس

 همس اتم هدننیب هرواصهمتاموکح یسیب سم ےسقو «قاما

 .ردشفل وا

 del و ۵

 «بولوا 3 جاقر 2 ۱ لب وهارف

 :ردبنآ هجورب یراکویب كلا
 یمیدنس رب گنتلایا هتنارتوا هک (هناتنوفالب و هقنارف)

 عفاو هدنبیف هرتمولیک ۳۲ كزيسیدنبر و هدنساضف

 یلک» «زبو یر هناخابد «یسیلاها ۱۷ ۰۰۰ «بولوا

 .ردراو یرلهقرباف باروجو هشقا

 . هربزج هیلععس هک (هیلعس ید البو«ةنارف) -
 هدنساضق ( هلآر ورت-اق ) كنتلانا هنیسم هدنس

 هدنسبیف بونج هرتمولیک ۳۲۹ تل آر ورتساقو
 ؛۲۰۰ «بولوا عفاو هدنرزوا یره ( هرطنقلا ) و
 .ردراو یراهناغکیلبا .قومایو كماو یسیلاها

Eهژز رف ) کف ( ۲  
 e ) 0 ( ا ۱ رکنارف

 ثاودج رب و هدن ف هرتمولیک ۱۰ تیدراولو
 «یسلاها ۷۰۰ «بولوا هبصق رب عقاو هدنرزوا

 .ردراو یرهشراف هلغوطو نواصو یر هناذکیلپبا

 نونفلارادرب شفلواسیسأت هد ۱۵۸۵ هدهیصق و
 وغل ندنفرط نویلوان كو هد۱۸۱۱ «نکیآ راو
 .ردشغل وا

 هسف ۳ ۰ ۰

 7 ژست | خربنکنارف
 -رش و a e (جیمش)

 صم «یسلاها ۱۰ 5۱۰ «بولوا هبصق ر هدنسیق

 شاق ی اکیا هلا 1 یرهناکیلیب | «یماسیلکر

 .ردراو یرهقراف

 ۱ ر قف ۳۳۳۷

(Frankenthal)تیم ر واب  

 نرو هدنتاایا ینانیتالاپ نیر لاهتتکنارف
 هربیسا هدهفاسهرتم ولی ۳ ندنراسب لحاسینامرا

 هدنسدب رف لاعت هرتم وليك ۲۸ ۰ في هربیسا و هدنس صف

 هاو لو كاجو ییلاها ۷۸:۰ «بولوا هبصقر

 .ردراو یر هق راف

Frankenstein EUS E 

e 
 هرتمولبک ٩ ۰ دوالسر و هدنغ اعس ژالسرب هدنسهطخ

 كزطخ لو ریمد جاقرب قرهلوا هدنسب یف بونج

 «بولوا هبصق ر یزکم اضف عفاو هدنعاع اقا هطق

 «یسهق راف هنیک ام «یندعم تیکنل < یا ۷:۸۰

 یس هار هءلقر سا «ینراجت نولوئو نتکو یادغب

 .ودحناتسهح ندنفرط قیردرف ی هکبا هدنراوحو

 .ردراو یسهملف (غرریایس) روپشم شلباب هدند
U a3 2 ( 

 ۱ 1 ۱ نزواهنکنارف
 هدنتلایا ( تفاتش ره رتن وا ) di: Siy (داتسلودور

 اضق هدنسديع لامش هرتهولک ۷٣ گداتسلودور و

 تکنل «یسیلاها ۵۵۰۰ «بولوا هبصق رب یزکم

 هیقبسوم تالآ و یرل هصلباق «یبهیندعم هایم «یندعم
 - افم ر كورو یرهارخ هعلف سار ‹؛ىیراهقراف

 .ردراو یهر

(Phbraorte) ۶روم نانو یکسا . 
 ام ندرنواو aT EE ا

 هعدق تکام (ایدم) هدنخراو ایوروآ قرهلوا ذوخ
 ك (سکود) «بولوا روکذ م هدنسهرص ینارادمکح

 «مرکص ن هکد تبا طبض رار, قوچرب و «یمیدلوا یغوا
 دا ( راسخآ یک ) «بولوا بولغم ندنفرط رابروآ
 دارلنارا . رویش وا ناس یغیدلوا فاخ هنس دنک

 یعب هاو یا دارادمکح 3: هدنرلخ رات یدنک

 هدنارو . قدمهلوا قفوم هقببطت یخرات کا هدیابو

 یفیدلوا نبع كرادمکحناناوا دای هلیعسا (داشحافرآ)

 .ردشفلوا نظ یخد

Fraustadt 04  

 Ay a زر | داتشزارف
 هبصف رب یزک اضف هدنسیب ف بونج هرتمولیک
 تاموسنم نتکو كوب « یسلاها ۱۳۹۰ «بولوا

 یرانمرکد لب هد)هی یهدنراوج و یراهاکتسد

۳۲ 



 ار ف

 هدندنع رللهل . ردرلشعا بولغم یرلیلهل هلراسور
 .رد (هووشو) یگسا

 رد ندلا لاک هتلاد.ع وبا

 ۷۳1 8 رس یوارف
 هدرونآشین هدنحرات ٤٤١ « بولوا ندشدح و

 هرکس ندک دا ۵ لیصح هدارواو ؛ شو ط

 یھب رکب وبا و یزاریش قعسا وبا .هلتعزع هدادفپ
 عاقتسا ندهما یک نیما ماماو یریشق مساقلا واو

 ؛شعا چ یاشاو تح اس یخد هزاعخ «پو دیا

 لادتش هلبا هدافاوسیردنو ظعو هدرواشیو دادش و

 هدنناور .ردشعا تافو هدنخراا ۰ «بو دیا

 « یوارفلا یوارثلا » هدنقح ؛بولوا دعو نیما

 یدادجا . یدرارید رکد یوار كم یوارف ینعی
 لتي سف و «هلغلوا ندنذج هبصق (وارف) كمزراوخ

 .ردشلو ترهش

 تعحام هنسهدام « ناهرف و ۳ 1

 13 زري ناما
)Freibeg( [ ۰ ۳ەهسقاص هدهنالآ  

 .ردو هدنتلابا هدسرد كنغالارق ۱ ۳3 سگ

 چاق رو هدنسب ونج برف هرتمولیک ۲۵ ف هدس

 یزک ص اضف عفاو هدنمطاقت هطق كنطخ لو ريمد

 «هشقا لی همریص «یسیااها ۲ ۰۳۵ ۰«بولوا هیصق رب

 « یر هناخابد «یرهقرباف ابا كوب « هلتناد «هخوج

 رب لمکم « یرلن دعم شموک هدنراوح « یر هناخاب و

 شرالا زر م نکا ك وکو یتکم تاندعم

 ییا اھا كن راراوجو تب هیصق ۰ ردراو ی-هزوم

 نداعم «بولوا روهشم هلرلتراهم یهدکایجدعم
 . راردیک هنف رط ره كناند نوهعجارخا

 عوقو هدفربارف ید تایفشک یکلوا كا رثاد
 . ردشلو

 كزتاود ناتسراح و ار نوا هلعسا و

 - او هدنفاعس ( نایات ) هدنسهطخ ( هواروم)

 اق د هدنسل امش قرش هرتمولرک ۱ و تك اه 1

 كو «یسلاها ٤۹٥۰ «بولوا هبصقر یزک رص

 یساسیلکرب عنصم یل الق كسكوبو ید هقریاف هخوچرب

 .ردراو
Freiburg ( [ »و ەدە )  

 « بولوا هبصق چاق رب هلعسا ۱ غدوبیارف

۱ PVA 

 كنغاهس ژالسر هدایزلیس ینالوا راکذت ناياش | هدهبصق و رلیاجوسا هدنگرات ۱۷۰۰ .ردراو 3

 هض رالا مع

 تار ف

 هرتهولک ۱۳ كح دناوشاو هدنس ازا ( ج.دیاوشا )

 ودنمو یسالاها ۷۸۵۰ هک هردشالوا عقاو هد ن

 هردراو یر هناخنابدو یر هش راف هوبیک هازجا هلناح

 ۲6151ظعو) iam jh دوخاب 8 ۵

 نا EER ۱ نکنسنارف

 لامش هرتمول ۵ كن وهو هدنثلابا هرو اب یراق

 یرب (راسیا ) مبات ههنوط قرهلوا هدنسیفرش
 ۸۲۰۵ « بولوا هبصق ر یزکم اضق هدنرزوا
 .ردراو یل اها

Freinwalde ۳هد هیس  

 E ا هدلا و نبارف

 هدنسیقرش لاعش هرتمولیک ۵۲ كنلر و مدزفاعس

 «یسلاسها ۰۰۱۰ «بولوا هبصق ر یزکم اضف

 را ۱ ۱ ب یژصف# ءیدس تیکت
 ۱ .ردراو

 اراخ هلا نو عج هدرهلا هاروام) - <
eسا مدت ق نوضجو  

 یمآر طقسم تال ریهاشم شپ « بولوا هبصق رب
 و

/ 

۰ 

1 
 فسوا ن دک هاد. وبا ا

 ا 7 ندنیئد ۳ یر. رف
 تیاور ندنسیدنک كنبرلترفح یراخم ی « حج
 . ردشعا تافو هدنخنرا ۲۲۰ . ردیریخا كرلن ديا

 .یدیا ندنسهیصق (ررف) نایبلا فنآ

 هدنتیح برف تناتسراحم (16۳/)) | ۰ ء
 اف ا قرنا ها (هب) ۱ ور

 لوکرب هدنئیپ یرلتلابا (نوسوم) هبا (نوربوس) و
 ۸ یکاو هرتهولنک ۳۲ یو هونج ندلامش «بولوا

 ۔ارجم هئوط یناذح .ردهدن-هرآ هرتمولیک ۱۲ هلا
 شعب ندارجم و « بولوا ىج هرم ۱۵ نكس

 قاریاچ یهدننهج قرش « هده سیا شاربآ هلرلهپت
 راوص هدننایفط كر وک ذم ره ندنرلقدنخ كب هووا

 «بودپا عسوف "اضب ندببس هو ؛رالوط هلوکوب

 .دولک هنسهج رد قموروق لوتبسب هلتارفجآ هءفد ضمب
 فیهسنارف ( ۳۰۲۱۵-]۲06 )

 (نورفهود) هدنتلابا ( هنروا )
 هبحأت هدنف رث هرتهولبک ۲ تكیو رفهودو هدنساضف

 | هسام هبرف



Eج99  

 انتمم «یدلاما ٩۰۵۰ «بولوا هبصق ر یزکم

 س.ردراو یسهطوا عیانصو یر هشر اف تاحوسنم ۱

 رب رکیدهدهسنارف هلتفاضا هرلتسا رکید یمسا هترغ
 . ردشلوا مع هد هب ب رقو هیصق كجوك چاق

Oنادوس ( ۲۵۲۱1-02۲ ) - راد ۱  
 ٩۳ «بولوا هطخ كور هدیقرش

 هللا ۲۳۹۳۰ و یلامش ضرع ۸۱۰۳ هللا 7

 لاعت .رولوا دم هدنژهرا قرم لوط ۰

 «هلازغلا رحم ندنرلعبات كل یراوص كزعسق قرش

 «هنفامرا وفلوق یسهبراج هایم كنتهج یرف بونچ
 (یراش) نایکودهنلوک داج هدیراوص كنب یفیاتنم

 كاع رف آ یمهبراج هایم هلهحو و .رولیکود هنغامرټا
 ینادنلوت هدعقوم ر ك_کوی . هلْذَق آ هنف رط ره

 (مای مان ) "ابونجو (روفراد) الاعش .رویلپشالک آ
 «بویلوایجنز نوتبب یسیل اها . رددودح هل راتکاع
 ساتناقو نوکزود یرلایس «هدلاح یرلتدلوا هایس
 «بولوا مسقنم ه هفلتخ لئابق ۰ ردیوسنم هنقره

 - اع هدنروص یاد هلرلمان مام .راردلسم ی.هلج

 رلیجریسا مفاط رب یرب ندیکسا .رارونلو ہدنامص
 یت راجن یشیدلیف رلیل هول هدعب «بوشلر, هدهطخو
 هرعم تودخ هدنخرا ۱۲۹۱ ۰ یدربشجآ
 ن تم رفراد ؛قرەنلوا قوس رکسع ندنفرط

 «هرکص ندنروهظ كنندهقم «نکیا شغل آ هطابشنا

 نادوس راس یدعش «بوقیچ ندهمظتنم "ءهرادا و

 -وویتل وب مدندب یرافلخ 0
 هدماشو ,2۸ (تداعسلاوا ,صات ثالم ا

 كب هسک 9 1 E ۱ حک
 كنوترب ندلا فیس رهاظ كلم «بولوا یدیععکیا

 «هنن رزوا ییافو كننردب « دن رات ۸١°۸ .ردیلغوا

 رک هت یا «بوک هتخن ؛نکیآ هدنشاب نوا

 ؛شغآ وا طط ندنف رط كاناروع یرلتج ماشو باح
 هدم) «هلذجاق «بولوا راحود هتشهد یرکس رصعو

 هد ۸۰۸ تاب «كرهشود قاف هدننی هسکارج

 یردار ۰ ندنکی دا اغتخا و رارف هجرت بحاص

 چوا «هدهسیا شفلوا داعفا هرصم تخت ز زملادیف

 « كر هديا دادرتسا خت « بر دیا روهظجرف هرکصیآ

 لیپ قم قلآ اهدو ؛ شمربدشبا لتق ینردار
 یبالوط ندن- هعقاو ماظم «ءرکص ندکدرو- تھوک

 جش ندنساصا هدنخران ۸۱ ۵ «بودیا ولغ ینلخ

VA حرق 

 رد هدر یی هدنبرق ا هی زورون
 .یدشفل وا دارت هدهل رم یدعاو

 نانبد ید هراجما یداو 0 ۳3
 ند رع ما و هجرالوراپ ا١ مویلاو 0۳2

 رکید مان گكرهش نلسد (هراجالادآ وغ) قرهلوا طلغ
 [ ۰ تعجنارص هنسهدام € هراح الادآ وغ ۵ ] ۰ ر دنس رع

 هبصق رب هدنقرش یادم ۳

 هدنراتا برع نویفارفج یغیدلوا جت

 .ردروطسم
 سس ی

 E -ندنشارذش نارا ص ت

 یک احاروا یدی یر و ۱ ها جرف
 تراجم هدمب «نکیآ ییجاتک كبازربم ماف هدازهش

 «بودیا تافو هد ۱۲۱۸و ؛شاکهلومناتسا هلق رط

 هب هج زسنارفو هک رت .ردشغلوا نفد هدنراوج مشو
 :ردکن وا مطم وش .یدبا انشآ یغد

 ردلایخو رکق ائاد كمروک ینائاج خر
 ردلاحبسح قلوا هدشک ۲ رانی كت ردثمم

 د لئثاوا ( هلی وص هشت ۰

 N ا ناجرف
 .ردمسا نیرو م

iموشال کا كابل ابا (۳۳۵ع0۱۱6:)  

 ص وضخ هنموق (قسلوو) هدنس هطخ | ر
 هدنخرات ٤۹٥ دالبلا لبق « بولوا مدق رش ر

 یبیلاها هدمبو ؛شغلوا طبض ندنفرط رلبلامور
 - ۲۱4 و ۳۲۹ دالبلا لبق هنب «ندنکیدشا مایق

 «ناکسا هلرارجاهم امورو «طیض ندیکی هدنراخر
 هنرزوا نایصع ندیا ررکثت هد ۵۰ دالبلا لفو

 .یدبا شلدبا بیرخن الماک ندنفرط ( سویچوا)

 .ردهبصفر كچوک هلیسا (ارپج) مویلا
 ارتسا كيهناسا ( ۳:زهددآ رج

 ( زوباداب ( ا ۱ لانجرف

 هدنسیفرش بونج هرتمولیک ۱۰۰ كزوادایو هدنتلایا

E OT 
 .ردراو یسهماق رب

 | حف
 شسوش یهدناربا (یرتسوش هللا ح رف) یسجرب

 دابآ ر دیح كنكد هلتاحر هناتسدنه «بولوا ندنرلټمس

 تیاذ چوا ندنسارمش س رف

 ٠ رداع



 ځد ف

 لثان هنبرلناسحاو تافتلا كنم رادمکع اروا هدنرهش
 :ردکن وا تب وش .یدیشلوا

 دن زاسیم بآ روکا ٌهئاد هک ناغم

 دئزاسیم باتق ۲ دننکشیم هزاکس

 لصانع یخدو (یخرب هللا حرف) ) یسیمتکی|

 یرلضهب «یدیشعا تح ايس هل اتس دنه ؛بولوا يلنارا

 هللا حرف هجرتلا فن آ یراضعبو «رلشم زا (هللاج رف)

 تل وش .ردرلشع | ام دا یخی دلوا یگ كن رتسوش

 :ردندنرامشا *هلج
 ون "یدایب تحر هللا كراب ربص یا

 قفرو قتشاذکب نارچه تسدب ارام

 ندنباف ام روهال ةد سده یسیعچوا -

 - اعشا “لج تیب یا وش . ردندنس هبصق (دابآ نما )

 ١ ردیدیر

 دش مخ یک زا خاش ههنغ رابز مديد ریس

 مقر نتشیوخ زا نهو راي مالس دمآ داس

 دتفا روش هناخ ماع تمم ثراو نوچ دسر

 عفر نمو دره نونجم وچ یداورب تفر تمایق

 رحمو هدنتلأبا ناردنزام تارا ۰

 رب ) قرهلوا هدنلعاس رزخ داب

 ( ناجن) و هدنسیقرش لامش هرتمولیک ۳۰ ك (شورف
 سابع هاش «بولوا هلکساو هبصق رب هدنبصنم یرهن
 ییدعش «نکیا راو یسلاها ۱۹۰۰ ۰ هدننامز یضام

 كل اراشمهاش .ردراو یوم ردق كس زکاای هدلاح

 .رددوجوم یرهارخ كنارس كوي رب

 هدنتلابا 9 فی اس دنه 1 ۰

 هرتم ونک ۱ [ ۵ تهرک آو دا َ

 ص وصخ هرلباوا «ی بذل اھا ۷۰ ۰ e «بولوا رهش

 تاحوسنم قوماب و كہا « ی. هناخ رض «یارسر #

 هردراو ینر اجت كليا لکو یرلهاکتسد

 كنيلهدوهدنتلابا یهد كاتس دنه €

 هدنسیپ رغ بونج هرتمولیک ه۰
 رر یزک ص كی ەزاتم ةمالسا تموکح ر كجوك

 .ردراو یس اھا ۱۰ ۷۳۰ «بولوا هصق

 هیچ هک هک ]را
 هقشب ندنو و یغیدلوا ِتالو رب ۶

 بت وپ یغیدنا و اهد راخرف يا مدناتسکرت

 .ردشلروک هدهبسراف

FA? 

 . ردراو یځد یناربم شم «بولوا ندنورت

N 2 2 ف 

 سا ما. وادا یر | یداخرف
 .وهشم ب اکح «ارذعو قماو» و ؛شفل و هدنتم دخ

 . ردشمکج همظن ڭم ین“ هر

 ۔ اغ ءارەشو ع | ۳۵ ۰

 لا او ۶ وا رر | کما جرف
 پای را رد شما تافو هدنخ رات ۱ ۲ ۵٩ ۰ ردلص

 .و دع

 یقیرش دیسفت رب هکر .یدیشلوا هدزاضق یامام

 هنیکگنیفوجت یخد ین دلج یجندب كانبونثمو ؛ردراو
 یرامشا یلیخ رکید

 شا اعا یسدنک «هدهسیا یوص یغیدلوا یخد

 یدیا

 «بولوا ندنسهع دق ك هل

 E 4 ۱ دار کن
 ۰ ردیلفوا زیور ورسخو یرادمکح یجنزکس

 یقاعتم یفاشیوشن ندیا روهظ هرکص ندهوریش
 رادمکح رب بوسنم هبهعدق *هلالس یساریک نارا

 زیور ورسخ هدنراید مور «هلفللوف هنسوهسج
 هجرت بحاص «قرءلآ ربخ ینغیدنلوب یلغوا رب
 دازخرف .ردیورصیرلفدلواشغا داعفا هتخنو «لج

 ير, ندنناکدنب « بوروس تموکح یيآ رب زکلا
 .اساس یخ تو .ردشعا تافو ًاموعسم ندنفرط
 .رددرکدزب نالوا یریخا تان

ARIنکتکیس لآ كرل و  

 ی 2 3 ۱ هادخرف
 یلغوا كدومسم نالوا یسصچوا تنهروکذ م كولم

 44٤ .ردینورو كدوم ناطلس تود سسومو
 كلل رخاع لات كيو و كلد.شرادیع یم هدنخرات

 ملاک هنس ٩ «هلدومف هتخن هدهنزغ هرکص ندنلتف
 4٥ *«هرکصندکدروس تموکح هلتج صو تلادع

 .ردشعا تافو هدنګ رات

 نروس ا هدیلهد _(دع)

 مظع «بولوا ندههروی كولم ۱ ف
 .ردیلفوا كهاش ريكلام نب لوا ءاشرداهب نم ناشلا
 یردار یردن .ردشلک هباند هدنخرات ۰۹۸

 «هغلواشل دیا لتق هد برام ییدنبا هلهاش رادناهج
 ؛شچاق هب هلاکت هجرت بحاص هدنسولح كرادناهح

 هددابآ هلا هلیبمس بباخ یلع نبسح دیس هدمب و

۳ 2 
 ۰ ردشغا هجر امظاو لذ

2 



 فی یک
 .احم ییدتبا یثراق هرادناهج «بودیا بیرت رکشع "

 هنت یلهد هدنخرات ۱۱۲ « كرهلک لا هدر
 كلا طق یناخ هنلادرع یردار و ؛ شعا دومق

 امالا ریما ینیسح دیس موق صو رزو 4باونع
 تموکح یآ یجب چوا هللا هنس لآ ۰ یدیشقا
 هلایموم هدنخرات ۱۱۳۱ «هرکص ندکدروس

 هلجورخ هنرزوا یردارب رب رکید هلا كالا بطق
 .ردرلشغا لتف هدعبو سحو طاقسا 9۹

 هدننامز بو لوا كا یسهنایموف زماک:ا دوهعم

 .یدیشلوا لاان هنازایتما شعب

 ۲-٩ «بولوا ندندالوا كهاش ۱ لاف خرف

 هردشم وط هدلباک هدنخ رات

 هناوط ماظن (ناخ لع )ا ۶ ۰
 هداه نکد یل ات س دیه هوو

 یردب هدنخرات ۷۱۲ ۷ «بولوا ندکو لم نروس

 دوعق هنت دابآ ر دیح قرهلوا فاخ «هاح ردن کسا

 .ردشعا

iظاحا ( رغولف نت لع سيلا وا  

 ۶ | ۱ یر
 «بولوا ندهمبس یارعش نانلو هدنتمدخ كننوئرغ

 . ردندئرابد قاتسیس هدتناور رو لدمرت هدشاور 4

 تكراخ ریما 4 ناتسیس هروک هتاور یهکیا

 ندنل اصیتسا كہااراشم ریما «بولوا یسهداز هدنب

 هدعز و ؛شفل و هدنتمدخ تیاقهدر تدمر هرکی

 توب «بودیک هنناب لرصان نب رصن ریما ینکاح مج
 اسحاو ثافتلا هک ا مظن را هدیصق ضەل هدنح دم

 دوم ناطاس هلتع نع هبهزغ ندارواو «لئان هني رات

 یاد ام كن رصنعو یارعش صاوخ كزکتکیس

 اوج كملاراشم هاشدایو ؛شلوا لخاد ةة |
 رد هدنق رم« ۰ یدیا شعارق ناوارف لام ندنز

 .ورسم لاوما «هلذلیوص ندنفرط قيرط عاطق نکیآ
 یغیدنلوا نيم ندنفرط هیلاراشم هاشداپ كنسەق

 ترهشكوسهدرهلا ءاروام یراعشا ناود .ردیوص
 « هغالبلا ناجرت » یتلعتم هرعش میانص .یدیشعازق

 ییا رب وش .ردراو یخد یربتعم را رب هلناوثخ
 :ردندنرامشا *لج تیب

 تم و

 رازغیم دشوب یور رب نوکلی دنرپ ات
 راسهوگ درآ رس ردنا كلر تفه ناين

 نواه ندنمهروع كولم یهد

 ڌر ف ۲۳۸

 یایقی دیاز كشم وهآ فا نوچ ارک اخ
 داعشی دیور كرب یطوطرپ نوچ ارد

 ۔ارعش یناثع یرعه نرق یجئنوا] ء ء
 : ردیصلخم ماد کیا ید ندنس ۱ ی رد

 .هبصف راصح ینآ كنغاس ناخوراص یی رپ
 تعانق هلتبل و و تاتک هداروا « بولوا ندنس

 1 : ردک:وا تبب کیا رب وش .یدشما

 راو یكناشقا رد لعل ماخ مهاشداپ

 راو یكنایلس رهم هکعا مکح هلاع

 یلعل كسررتسوکر دنده هدکدسح ناوخ

 را وی كناسحاهسقوب هکلوقی مدنفا یا

 نرزکتلزع «بولوا یلینومتسق ییهنکیا-
 ضمب شلو عویشو ترهش ینلانب .یدیا مدآ رب
 :ردکز وا تب وش .ردراو یعااطمو تامطقم

 یو شيع درد هرزوا نارذک نوچ كلاع

 یلا و قوذ هیعا لولم و رورمسم ین

 سرف (هلا ةم هاش ن نا وا )۱ . 
 ۱۲۰ «پولوا قدنسارهشنرخآتم

 یرامشا ناود بم .ردشعا تافو هدنخ رات

 .ردراو

Frederica ( ) فهفراعاد 
 كجوكو هدنسهطخ ۳

 كنس هبصق (هسر) قرهلوا هدنلخدم كد زاف و (تاب)
 « بولوا هبصت ر هدنسیف رش لامش مرتمولبک ۰

 .ردراو یلاماکعساو یال اها ۰

Frederic ( 9 : ) هدهنالآ هلمسا وب 

 : ردشلک روطاربعا وإ ) گی ددر*
 هلیبقل یللافص یمرف ینمی (سور راب) یسیج رب

 كف ردرف مشع+ یس هفود هنآ وس « بولوا بقلم

 «پوغوط هدنسیدالیم خیرات ۱۱۲۱ ۰ ردیلغوا

 هش رزوا یلافو ددارئوق یھ وا یم هد ۷۲

 هثرااد هلبا ناتسهاو ؛شمک هنتخت قلروطاریعا
 3 ندقدلآ هنتعاطا تح ین رتموکح هلرآ و

 هلدادرتسا و طی یرل2ل هقود قاط 3 هدایلاتا

 یجمج وا اباپ نالوا ییماح كرلنو «قرهشایفوا
 سورفآ ندنفرط كلونو ؛ شمش زون هللا ردناسک] ۲

 قعاپق هنبرلفاآ نوجا لاضحتسا ین وفم «بولپ یا
 ك زوب هد ۱۱۸۹ هدمب و ؛شفل و هدنتنروبجت

 هفلت الناک یرکسع «بولتاق هبیلص لها هلرکسف



 در ف

 : یلغوا هیدنشاوا قرض هدنربم هک لس ىو

 .ردشلوا یناخ یرنه یمتلآ

 یجنر و فرا كرته یغتلآ یدیعکیا -

 فاخ هنردب هد ۷ «بولوایلو رو كق ردرف

 نانلو هدنسامدا قاروطاربعا « هدهسیا شلوا

 هللا بیلیف ینرب هآوسو نونوا یدنرب قیوسنورپ
 بلص لهار «هدنخرات ۱۲۱۸ تاپ ؛بوشایفوا

 هنتن و أعم كاوا یک وا اا ‹«هلرط رش كا یرفس

 هدقل روطاربءا «قر هلاح هیلغ هناموف ص ؛هلغل وا رهظم

 اپ «ندنفیدمروط هدنزوس قحن آو ؛ شا ررقت
 ندفدلوا سورفآ ندنفرط را وغرغ یجنزوقط

 تعع هقرش لا تاص لها هد ۱۲۲۸ «هرکص
 سدق «قرهلآ ندلماک كلم یهدق برحالب «بودیا

 هدهفلاخم تاکرح شب ق آ و شل آ یناونع ارق

 هدئندوع «بولوا سو رف آ ندیکب ندنف رطایاب  هلغغل و

 یرادادف وب ,هلخاو هدنایصع یتتوج چاق رب تایلاتنا

 نابهر ةفلاط «بورتسوک تدش قوج «نک رر دصاب
 یرلاداکو «شم ها غیرد ی هلماعم ول یخد هدنقح

 یګ درد اياب هنبرزوا كوب .یدبا شمربدتبا امن
 هکنیرو «قرهنلوا نالعا یاقسا ندنفرط ناسوشا

 ؛شفلوا بصن هفلروط ریعا (نوپ-ار یرنه) یسنرپ
 ندنملو تبسونامو ردک هد ۱۲۰۰ قیردرفو

 ید كي «هدهسیدیا هبیفسو ملاظ را صلوا اف

 ندهبمالسا كلام «هلغاوا انآ هناسل چاق رو امو

 لج نآ زاو یب4 رص بت ک ماطر یشی دلوا ش دمربتک

 هجرت هب هال ییسهچرتم رابا ۲ كسویلعبو وطتتوآ

 یارو تیئدم راثآ کیدروک هدقرشو ؛شمریدنبا
 تمدخ هنسهعاب وا گندم اب ور وآ «قرهشلاج هدیلقت

 لارف هدكنتاعس هلیمان قیردرف یجنر .ردشمتا
 ۰ یدیا

 «بولوا بقلم هلیبقل « روریطص » یدیضجوا
 هد ۱ ۱ ۵

 یس هق و دایرتسوآ هلمأت قیرد رف یصشب سا

 یافو كټربلآ یعنکیا ؛هد ۱ 4۰ «هرکص ندق دلوا

 «قرهنلوا بانا هنغل روطارعا هنالآ «هنرزوا

 ك (نوروق سامنام) یلارف راجم «هلفلوا مدآ رب شوک
 «ندنکیدمهدیا یدادمایی دنبابلط یثراق هرلیلن افه

 .ردیظوا كتنارا یسهفود ایرتسوآ

FAY 2 ۱۵ و 

 ۱ نوک ندگدتا هللاص م هلرابان اهع هپلا یوم
  هظفاحم هنس شب كدهنخرات ۱:۹۰ «بودبا طبض
 نر ندنسیدنک یغد (ررع لراش) «یک ییدتا

 ییلارمکح قرق- نالوا هش رزوا یکآام

 یسهراو هسوف رو هن ايا وسقام یلغرا اذهعم ۰ . یدبا

 یلابقتسا كننادناخ ابرتسوآ هلک ءا خوزت یهرام

 .ردشعا تافر هد ۱۹۳ .یدشعا نت

 .هلمقل ka ندنرا هقود ابرتس وآ هنب -

 یک دب « هدنخمرات ۱۳۱ یخد یقیردرف بقلم

 شمب هتفلروطارب«ا هنا لآ «هنیرزوا یلافو هكنبرنه
 یول یسارب هر واب «هد هسیا شل وا بان | ندرلف رط

 «بولیجآ هراحم هدنرلنب «ندنفیدنازف ت,“ |

 تموکح كرت هلغاوا بولغ« قیردرف هد ۲

 . ردشلا

۴ 
 بر 1۶

 ۳ شا
۰ ۳ ۹ 

 هلعسا وب ید ندنرلل رف هیسورپ

 ik لاک ییا ۱ قب ردرف

 هد۱ ۱۸۸ «بوغفوط هدنحشراا ۷ یسیجنرب

 هنیر, ملیایو قیردرف یردپ هلیماث قی ردرف ىج وا
 مئاو یشرا هرلیلن او ؛ شلوا یسارب غرودنارب

 روطاریعا هد ۱۷۰۲ ۰ "اف ام هشدادما نالوا

 هلی لبو هغلا رق ینا قود هیسورپ ندنف را لوب و
 یفسو مرک . یدبا شفتناط یلارق كلبا یسیدنک

 3 یرنه و ملم (e «هلفلوا مدآ رب رور ق رتو
 هلیس ایم داقآ مس رو یی وئفلار اد )لاھ( ۰ ‹«كر هديا هباجو

 یه ریپش ممکح اکرم سیسأتلاب یتسایمداف آ نیلرب

 شمرونوک ی رلبا كب یمیانصو ؛شعا بصا سیر
 .ردشعا تافو هد ۱۷۱۳۲ .یدیا

 و بقلم هلیبقا « كوس» و ینیفکیا

 هد ۲ .ردیلف وا يعج وا كالو قیردرف یجب

 هنس واو ؛ شلوا ىلارق هیسور هدد ۰ «بوغوط

 كله زرت هرام یز هلرنافو كلراش یعتل آ روطاریعا

 ES «هدافتالاب rS هنت هنالآ

 هد ۱۷ ٤٥١ «هدهسیاشعا توف قاهرآ رو ءالیتسا

 شیاساو لص نروس هنس نوا هدعبو ؛ شعادادرتسا

 یمیانصو تراجتو فراعمو مولف هد هيس ورب هدنساتا

 تريملاد «وردید ؛رتلوو ندهسنارف و ؛ شقلیرلبا

 هپ هدنراقح «هلبا بج هنیارس ینرصع هامکحرتاسو
 ۱ ید یسیدنکو ؛شمرتسوک تافتلاو تم رح قوح

۳ 
| 



 د ز فا 3

 ررثنمو مرظنم هدنناسل زن ارف هلاستنا ناب داو مولع
 یهیسور . یدنا شوا قفوم هنا فلت قوچرب

 لرد هک یدشم رد قر هدهحردوا هعمج ره

 قاود اب رتسوآ .یدیشمروشود ههشیدنآ یهرواع

 قاعغالا هلب رلتا ود جوساو هسقاص «هیسور ۰ هسنارف

 یدب هد ۱۷۰5 ۰ هک عا برح نالعا هق ردرف

 «قرهالشاب هلادح رومعم هلک ع د هراح كل هئس

 «هلفلوابولذم یتا هرآ رب رار هلیسیعاسم هداعلاقراخ
 "ابقاعتم «هدهسيا شا باغ یمطعا مق كن کلام

 ینسهقفتم رکاسع هسنارفو ایرتسوآ هد ۷

 ی بزلرسو «دادرتسا یرلرب یکی دتبا باف «هلک ۶اب ولغم
 قیسهدهاهم غروبسل ر وه ندیا كرت هنسب دن؟ یخد

 ندیکی هرکص نرهزا نوزواو .یدشا اضما
 «بوالشاب هدع اف وا هلبا هیلخاد تایقرو تاحالصا

 نو
 .ردشمرتسوک یقافرطسر قوبسمان للثم هدهببهذم

 تناتسهل قافتالاب هللا هیسورو ابرتسوآ هدا ۲
 روطاربعا هد۱۱۷۷ ۸و ؛شلوا رادهصح هنسهع-اقم

 «قرهلوا منام هنسغا طبض یبهریواب كفزوژ یضکیا
 ۱۷۸۲ ۰یدیشعاروبح هنس اضما نس هده اعم ۱ ۷۹

 ن ندکدروس تم وکح هئس ٤٦ كدەنخرات

 . ردشعا تافو هد ٨

 .الصاو هتلود روما *هرادا «رادهرم ندنوتفو مولع
 «بولوا رادمکحرب كور قحو ردنقم هتابقرتو تاح
 دون و یت کال یغیدلو هد-نااح قلل رق كج وکر

 ابوروآ نوتب هدنتموکحتدمربو ؛ شوق هنلاح تلود

 مکح هدنسس هموم روما

 یسهیلقراثآ راسو تاراخو تاغلأ :ردشمروک

 ۱ هرزوا دلج ۳۰و مچ

 یلارغو رداو قوجر یخد فو < یکی غیدلوا

 .ردراو یاد لاوفاو

 شەر دنازف هافرو تورتر دوس هنکلاع

 « رهام ك هدیر>ح نف

 ردتقم هیارجا یدوفنو

 تب ویل وات كور . ردشفل وا رشن

 قلآ هلعساو یخد هدهقراعاد
 :ردشلکر آ ۴ قددرف

 0 ؛بولوا یلغوا ك ايتس رق یک رپ یسبجرب

 یکی نانلوا طاقسا هد۱ ۰۲۳و ؛ شوط هدنخرات

 لارق جورونو هقراچاد هنیرب تنایتسرف یجنکیا

 قافتالاب هلبا هساو واتسوک یلارف جوسا « پولوا
 ۳ نیمأت تم یکم « قرهلآ ی رالکوک تیاکدازو

 دا و فا 7 ۳۳۸۹۳

 موق . یدیشغا لاخدا یفل اساور, هنساکلاو

 :اودشع وط سوم یثراق هن دعو ینابتسیرف یکی

 SSNS هرکص ندکدروس تموکح هنس نوا

 .ردشعا تافو

 «بولوا یلغوا تیایتسیرف یعنچوا یسیجنکیا -
 هنر یردب هد ۹٣١٣و ؛ شمځوط هد ۶
 هلب  هفود ناتشلوه «بولوا یلارق جورونو هقراعاد

 هنلارق جوساو ط.ط ی( هسراغد ) ییدتسا هعساقم

 مولع .ردشع | رام تدم لوط بیس الب یثراق

 ٤ هب ( ههار وم" ) رهش مم «بوردتسآ قر قراعمو

 « نوجا سفت یس هلاخ دصر غروبنیوا روپشم
 هنس ۲٩ .یدشعا اطعاو كر یس هطا ( نوه )

 .ردشعا تافو هد ١ ۸ ؛هزکص ن دکد زر وش تموکح

 «بولوا یغوا كنابتسیرف یجدرد ییعچوا

 هنر, یردب هد ۱۱4۸و ؟ شه وط هد ۶۹

 اد ۱ ۱۵۸ و شلوا نارق جورو و هفراعاد

 هدغا-مبوق ندنفرط واتسوک لراش یارف جوسا

 یراسح كريد *لاها قحمآ «یقرهنلوا هرصاح

 فیاکدازو هابهر ةف اط هدم . یدشلت روق هدنس باس

 ذوفنو توقر لوس «قرهنابط هیاها نالوا یریغ

 یتارو نالوا طورشم هلب [فعن ردق هتفووا « هلیسک

 ندتموکح تاس ۲۲ و ؛ شا رصح هنلسن یدنک

 .ردشعا تافو هد۱ ۰۷۰ «هرکص

 «بولوا یلفوا كاتس رق یا یی درد -

 فاځ هن ردب هد ۱۱۹۹و ؛ شمنوط هد ۸۱

 یثراق هلراش یحنکیا نوا یلارق جوسا «بولوا
 شا قافا هلبا ورتب یر یروطاربا هیسور

 هیاض ءا ۷ ا هد ۷ ۰

 ید ( وات ) ثاراش ی کیا قواو ؛ شو اروح

 شعب هلجو--ا «بولو تصرف هرکص ندنتپ ولذم

 ۰ «هدهسا

 ؛ شا طبض ینرارپ
 هلاصمر عفان ه هف راع اد « هس رزوا ینافو عوقو

 . یدیا لا اضما هیعطق

 رو سی زر و هوش لاا
 هدنخح رات ۰ هرکص ندتموکح فال هنسرت زونوا

 كلر اش موف ص هد۱ ۷ ۲ ۰ و

 فی  4

 راسو بت اکم وجر,

 .ردشع | تافو

 «بولوا یلغوا تنایتسیرف یعلآ ییعشب -
 فلخ هننردب هد ۱۷ و ؛ شئوط هد ۲۳



 د ر ف

 ؛شمروس مکح هلشیاصا لاک هنس یک «بولوا

 « بوشیلاچ هنسیقرت كر اجو عیانصو ۰ فراممو
 شعب هدنلحاوس دنهو هدنرازح لش فاق مآ

 نالوا یضارا باح ا كرلاب وکو ؛شعازق نا اتسم

 هنم4 صا یعیلخنو جارخا ندنتراسا تحس تاکداز

 یحند نالوا ینراوو یلغوا ینلاکا كوب «بوالتاپ
 . یدششار هنانتسبرق

 « بولوا یلغوا فاایتسیرف ىج دب یب1
 شمربتک هتع هد ۱۷۸4و ؛ ششنوط هد ٨۸

 ةلاصا هد ۱۸۰۸ ۰ بولوا لیکو هن ردب نالوا
 طبض یجوروو ؛رتاوا یارف جوروو هقراعاد

 ینرلیدنک «بودبا برام «ژرلیلج وسا نیتسیا كما
 قفتم هلا هسلارف . ی دیا شمرک زاو نددسقم و

 ین هسنارفیس هةفتم لود ابوروا هد۱ ۸۱ ٤ «ندنف دلوا

 ‘ بورآ ندهقراعاد یجورو هدن راکدتنا بولغم

 هدنلا كج وسا ههقراءاد لب اقم اکو و ؛ شم ریو هج وسا

 یغروبن, الو یس هطآ نکورو یب هينا موب نالوا شف وب
 ارابتعا ند راتوا قلردرق : ردرلشع | نالا

 تاحالصاو هنسیقرت كتءارزو تراجتو میانص و ف راعم

 ی هبت سلاجم هدنالایا «بودیا تمهرصح ههیلخاد
 ‹ بودیا تافو هد۱۸۴۹و ؛ شعا داشکو لوبق

 .ردشلوا یناخ نایتسیرف یجزکس یهداز مع
 ۱۰۱۷۹۱ تولوا ندنرال رقحوسأ | . 5

 ادا و 1 زا ۱ یر ردرف

 لارق جوسا هد ۱۷۱۳ «بولوا یر, (لحاقهم)

 یدیهمل ةيلو یس هریشم# فال را-ش یعکیا نوا

 یسهحوز هد ۱۷۱۹و ؛شعا جور ین ( هکیرلوا)

 یدن؟ ی موکح : مزمن ندق دل وا ی-هعاارق جوسا

 بحاص ۰ « هلک 2۱ كرت هنحوز هل رامتخا

 كرت ینغل هقود غیوسلشا OES جوسا هچوت

 هرذننا « هنوتسا « هنوویلو « ها هتراعاد در هديا

 یناسو ؛ شا هل اصم هليا هیسور قرهفار ه هلراقو

 هلر یمن یر هنخر یغیدلوا ش»چآ تا راع یهدننامز

 هنسدق رت E «بوشاوا

 اهداف آ لوهف وتس او ؛ شعشبلاح

 تافو هد۱۷ ۵۱ ۰ بوروس تموکح هنس رب زووا

 .ردشغا

 هلع-ا ول یخد هدیل وان و هيام

 چوا بوسه هننادناخ نوفارآ 7 | قیردرف

 :ردشمروس مکح لارف

 را ۱ نا یس

WARE 

 1 رز تار نوغارآ كقاژ یردارب یسجنر
 لاو هدهیلقس هد ۱۲۹۱ ندنفرط كوا هنرزوا

 یهیلعس قاژ موقم سس « بولرغار لیکوو
 «هدنکیدتبا كرت هلراش ىع کیا یلووت "] یلارق وات

 مدع هنبمآ اوا ی یخد فیاباب هجرت بحاص

 هد۱ ۲۹۰ یسلاها هیلعسو ؛شعا تمواقم «هلتعاطا

 نوفارآ ویلو ان تفویلیخ .یدرلشعا نالعا یغللارف

 ندقدنایع یثراق هنسهقفتم رک اسع فیهسنارف هلا

 لارف ( هبرفانبرت) هدبویلثد یلارق هیلوجس «هرکص
 هیرق انبرتو ؛ شفل وا قیدصت یهوکح هلیطرش كل د
 باف یشرپ ندناونعوب «هلفلوا یمیدقمسا گهر. زج
 ندکدروس تموکح هنس چوا قرف . یدشم.ا
 . ردشعا تافو هد۱۳۳۷ هرکص

 « بولوا بقلم هلیبقل « هداس ه یسیهکیا
 یردار كوي هد ۱۳۵۵ ۰ ردننورو كنيګرب
 تموکح كد«: ۱۳۷۷ ۰ بولوا فلخ هبینول
 لوا ومرلاپ و هنیسم هد ۱۳۹5۱ و ؛ شمروس

 هنسزوقط «قرهنلوا طبض ندنفرط هناژ یسهعاارق
 ییاوب ۰ هلیطرش كمرو هبزج هی هلایموم هرکص
 .یدشعا دادرتسا یرهش

 یعایا یکی هدنخرا ۱:۹5 یسیصچوا -
 شل وایلارق لو انو هل «قرهلوا فلخ هدناندرف
 قول یعکیا نوا یلارق هسنارف بقعرد « هدهسیا
 ىلارق هبتساقو نوغارآ ندبا لاففا ییسیدنک ها

 یسیدنکو ؛ شقلوا طبض یام ندنفرط دنانیدرف

 قاط (هتم) ندنفرط لارق «بولیکچ ههسنارف
 . یدشم الغاب ید تاصیصخت ضمب «كرلریو

3(S* Frédéric) i ( .„ :دل  

 E بولرا ۷ ۱ ییددرت
 : شفل و یسویقسب ( تخرتوا ) كد هن رات ۸

 ثهافس تاکرج ك( تیدوم ) یسهجلارف هریوابو
 لشق هلیرسا كوب ۰ نوم؟یدشبا دیقنن ینسهناراک
 .رردیا ارجا قسیطروم هدن۱۸ كزوع .یدشفلوا

 .Frede دردرف دوخا

 ) ,rick ا دن ۱ قی ددرف

 ندنض هقرش تام وکح تان هعمتح كلام ہ دیل امش یاش مآ

 هرتمواک ٩۵ كیاوانآ و هدنتروهچ ( دنالب رام )

 ر, عقاو هدهووآ رب لزوک قرهلوا هدنسیلاعش برف

۹ 
E 

NM 



 درا

 . ردراو یتراجت

 lî ( و

 a و ۱ لون ددرد

 غ قوستور کب هدنسهمساو تا

 ۱۰۰۰ تهوانوا ؛بولوا هبصف ر یزکم كنتلایاو
 لامش هرتمولبک ۰۰ كرقاغلاهو هدنفرش هرتمولیک

 یراقاقوس .ردعماج یب لاه ۰۰۰٩و عقاو ءدنسپب ف
 باشخا یرلهناخ « بولوا هبصقر مظتنمو زود

 .ردریکراکیغانوف تموکح هلا نونفلاراد زکلایو

 اد ( Frederiksberg ) | ۰ 8 ن

E۰ر,زج (دنالس) كن هقرات ۱ . 
 « بولوا هبصقر هدنسشراق كفانوقو هدنس

 یسهلمر كتاب ۰ ردراو ییلاها ۵
 ۰ راد مات

Frederiksbsrg ( [ ۰ 2 ) 

Edدنالس تنهفرایاد ۱ ی  
 بونح هرتمولیک ۲۲ ك ( رونسلا ) و هدنسهر زج

 هلارف و یدلاها ۱۶۱ ۸۸۰ «بولوا هبصق رز هدنساب یف

 .ردراو ینارسرب منصمو لوس صوصخ

Frederiksborg ) ( ۰ ۱ ) 

Eهدیلاهش یاش مآ ۱  
 ٩۰ كدنومجرو هدنتموکح اینیجر و تن هعمتحم كلام

 یسلاقا ۰۰ «بولوا هبصقر هدنلاعت هرتمولک

 نیکنز ك هلیتقو .ردراو یتراجت نونوئو ریاخذو
 .ردکورتم یدعش یرلن دعم نوتل آ نالوا شفا و

 كوس ضەب هدنسهرص یالقتسا كنەروك ذم كلام
 .ردشلو ترهش هلفل وا نادیم هراهراحم

Frederiksstad ST . 

 ات یا

 OS ) هندل اس | ( كنتلايا اس ایتسی رق ه دنسب

 قرهلوا هدنسهآ امش ب ضف هرتمولک ۲ تباسابتسیرقو

 « بولوا هاکساو هیصق رز هدنیصنم كن ره ( نم واغ)

 كيو یدیهام دیص « ی۔ها رت «یسلاها ۰

 .ردراو ینراج هراسو هتسارک كلشبا

 . روت 0 ۰
 ا ولج مق اب ۱ داش ردرف |

WAS 
 راخذ لتیلکو یسیلاها ۰ « بولوا هبصقرب

 د ر ف

 بونج هرم ه ایئابتسي تو هد انس
 «یلاحارخا هتسا رکو « یل اها ٩٩ ۰ ۰ «بولوآ هاکساو

 یسهلسم ییاو یبهملقر یکسا « ی.هرحم ترا
 . ردراو ) یڈاط ییکید یا )
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 : هبالآ و  ۶مویوک قیددرف |)

 و F. Vi) رز | مهلید قیددرف هلعسا و F. Vilhel) د

 تو

 رادمکح شب هدهیسور

 ۱۹۸۸ «بولوا یلفوا كقردرف يجرب یار
 فل هاردي هدا ٣٣۷و < شه و هد را

 ‹ هسیدا رور قرو مرکر دق 4 یردب «بولوآ

 زکأاب ۰ یدبا قرت نهشدو سیسخ ردقوا یبیدنک
 ۶ شم ریگی هدرا شرق ی رم «بورو تمهآ هکل رکسع

 گرلن و «بونالپ وط را رفن یربا ندنف رط ره كیاندو

 لارق هتراعاد هد۱۷۱۰ ۰ ردشمشاضوا هیت

 برخ نالعا هجوسا « قاقنالاب هلقردرف یجندرد

 «یدشٍا طبض ی مقر, فزاینا موب ,دنس هجا «هلک
 هد۱۷ ۰ ۰«هرکص ندکدروس تمرکح هنس ۷

 ولوط هق رد رف كوس روش« ییفوا «بودیا تافو

 .ردششقارب رکسفرپ یلئوفو هنزخرب

 « بولوا کی كق ردرف كوب یسیینکیا
 فلخ هپلاراشم هد۱۷۸ "و ؛شمځوط هد 4 6

 یتساریکو الکو نوت «هلفلاط هتهاغسو قوذ «بولوا
 شعارق هدننامز یاس تیهیسورو « شا ریکآد

 4 ردشمهغا هدافتسار ك نددوفنو توق یغیدلوا

 E سم وا هیسور هللا ها٤ تلود هد ۷

 ییدتبا ذاا كاسمرب بیرف هدهرام نالوب عوقو

 ندیرح ییدشا یثراف ب«سنارف هد ۱۷۹۱ «یک

 - هقود قوس رب یرکس «بویمهلوا دیغتسم ید

 هسراپو « شلوا لخاد هایناهاش هلیسهدناموف كنس

 یرکسع ببسالب «نکیا شمالاق منامرپ هنسمریک
 هدنسهنساقم یعکیا تااتسه . یدیشلآ یرک
 هللا هسنارف هد ۱۷۹۰و ؛ شعتویوا هللا هیسور

 هرکص ندتموکع هنسرب نوا . یدشا قافنا

 .ردشعا تافو هد ۷

 ۱۷۷۰ «بولوا یلفوا كنیکیآ یسیعتچوا -



 د ر ف

 «بولوا فاخ هنر دي هد۱۷ ٩۷ و « شش و هدنخم رات

 كدهنخ رات ۱۸۰ « هلفلوا مدآ رب ریدمو لقام
 شلاق فرط « گرهبغا هلخادم هنیرلشیا هسنارف

 قافنا ندنفرط هبسور ۱3۳ ندنوا « هدهسلا

 تموصخ نالعا ههسنارف «یقرهنلوا لاخدا یوم

«zlینبل رپ هننرزوا یت رفظم ( انب ) نویل وان كوم  

 هد قجآ ملمایو قدردرفو ؛ ؛ شا طبس

 یتا ے رک تارام یدین هدیا تدوع هدتتشا
 ۱۸۱ ۶9۱۸۱۲ «نکیآ هدقعثاضوا هلحالصاو ریمعت

 بی رخت ندیکی یمظعا مق كنکلاع یر« راح

 لص هرکص ندنسهبراح ( ولرتاو ) تیابنو ؛شا

 والت یر هی هجرت بحاص «هلک 2 ررقن یوم
 هحاب وروآ « كر هديا فرص «هلخاد تاحالصاو هئافام

 .ردشلوایع دراب قوچ یخدهنس هظفاحم تكدیاساومص

 هد ۰ کن ندکدزوس تموکح هنس جوا قرق

 .ردشغا تافو

 ۱۷۹۰ «بولوا لغرا كنج وا یسیگدرد

 فلخ هنرد هد ۱۸۰و « شمځوط هدنخن رات

 هدنیلر و تال ام ماطر هدهيسور هدننامز «بولوا

 روبج هلوبف تط ورشم لوصا «هلک ا روهاف قاقشیراق

 سوسومو ددرتم كب یسیدنک قحن او ؛ شلوا
 ؛شهشبلاچ هدادرتسا قوقح کیدرب و هلناءف د بوش روک
 یروما هرادا « هاک کل اخ هنرومش هد ۱۸۵۷و

 تافو هد ۱۸۲۱ و « كرت هلملیو سنرب یردارب
 .ردشعا

 ییدعشو یلغوا تامل و ید ییصهدب -
 ؛ ششوط ۰:۱۸۳۱ ۰« پولوا یردب كروطاریعا

 لوق یحچ وا هدنسه رام هسنارف هليا هیسور و

 ت ریشم هدهراحوو ؛ : شفلو 0 تك ودرا

 نبرد هد ۱۸۸۸ ۰ یدبا ش

 یروطاریعا هنالآو یلارف هیسورب هنبرزوا ینافو
 1 «هلذغ وي 42 هسح ندنزاقوب قب٢ «بولوا

 ک نوجا اوه لیدبت ی
 ا تافو هنسوا هنب n یغنیدل وا .

 هلبا هناراک تیاسناو ناز ورب a تابسحو راکذا

 شلاق هرکه ۸ .یدیا تاذرب فصتم

 8 نرجو ناشر یزف كوي تو وتو
 . یدیشعا جاودزا

 ا زارحا نسهر

 هاو ت دم نروس

TTA“ 

 -Frédéric نی 4 یرنه ق ردرف

Henry, Frédérik-Hendrikهدربیک طرح رع )  

 یلحاس یف بونج كنس هریک ؟هربزج هنکی
 كوس ردق هبلع- ناهو هاشم هب هیلعس هدنسیش راق

 ۸۲۲ یسهشوک یر بونج « بولوا هطآ رب
 .ردعفاو هدیفرثلوط ۱۳۰۳۲۰۲ هلا ینونج ضرع

 .ردشلرآ هلزاخ و رب هګزواو راط نو الکی

 1 .اقل وبا میکح
 را ( شرط ایر ےب | یر
 اد «بولوا یرالاسو سیر كتسا

 یرهش سوط هدناسارخ . رددودعم ندنسار مش

 هاسد هدنرلخ رات ۳۲۰ هدنس هرق ( نازر ) هدنراوح

 رب هدنجراخ كسوط یردب هروکه تاور .ردشلک
 بقلت یسودرف «ندنفدلرا لوغشم هل اما فیهجاب

 صاخحم یتبقل گنیردب یخد هجرت .بحاصو ؛ شفت وا

 هدننطو هرکص ندلصح لاک !یدودرف. ردشعا ذاحا

 نارا صوص ا ىلع «بودیا لاغتشا هلبتک ةعلاطم
 « ناتساب » « هاک غا باج یتفد رظن یخمرات مدق

 ین ریطاسا و تایاکحر خیراون ثكعءدق نارا هلماونع

 ندقدوقوا هنسهجردیا ر زا یاتک نازل و یواح

 كرلناقهد ضعب ناناو هدنند سو زونه «هرکص

 هلعاتسا یغد یفاباک- یراکدتا لق دج نعاپا

 تیوصر, ندبا نایرج ندنناي كنب وک ایرثک او «ذذلت
 لفوق لکا ود رامشا شمپ هما هملاطم هدنراذک

 ثكنپسودرف «ندنفیدوروق نیزاب وصو .شعا ردبا
 ثكننوص هلیساشنا دسر اکو ندننامز کاک-وک ات
 / یستوروف یلاریعهسا هدانحا ی ی را یهدفارطا

 ی-ودرف هله وو . شا رروط بواشخوا یینهذ

 «نکیا هدقمروط بوناشاب هدلاحرب لوهم هدیوکرت

 ملظن «هلکهروکقا زسقحرب ندنسیلاو سوط "افداصت
 روهشم نالوا رصع ءاشداپ «بودیک هبهنزغ نوجا

 ثكنسهلبسو یگ دق لایت رع هتکتگش دو۶ ناطلم

 هاشداب افداصت نوکر « نکیا هدنسوجو تسج

 هلا یرصع نانلو یسارمشلا كلم كلا راشم

 ؛شماضوا هنسام كنيخ رفو یدعصع ندننادرک اش

 « هجنروک هدنتفان یلبوک یبیسودرف عاش جواوبو
 .اشم نادیمو ارمش ساحب ینارو «بودیا لاتثتسا



a= 

 در ف

 هدافا یللو + نم ریک ران ایلوا ردتقم هرهش «رد هع

 ندرعش یسودرف « هده سرل تسلا كا ا هلا

 لکشم را ماش هديا نام یتفیدلوا یر هز ج

 ,ندهجرت بحاص بولبوس عارصم 72 یهفاق

 E 2۰ وا هک « را تما بلط یعارصم یج درد

 : ردرل وش .رارب هبا یکكنیسودرف

 نشاک رد دوبن لکون ضراع نوچ
 نشور دشان هام تخر دشنام

 نشوح زا درڏڪ ت تنام ۰ یخرف

 نشد ثكتح رد وک ناس دام + یسودرف

 : یرصثع

 : یرعسع

 و E ههادب رب كنرسودرف عاش چوا

 «قرهالک آ یت وقو رادتفا یک دکل عاش ندعارصم

 مارک او تمرح هدنقحو «لاخدا هنرلساحم ییسیدن؟

 یر ندهتوا نیکتکیس دو۶ زاطا «ادعام ندکد شبا

 كل ینسهیخ رات لاوحا ناربا كولم یکسا یفیرصنع
 قیوشت هنبلطیعاشرب یتج هاب ینو ابو هکمکچ همظن
 ودرف هلاراشم رعاش «ندنغب دلوا هدک.ا رابحاو

 سح ینفوفو هنعدق ران ناربا ندنعارعمو كاس

 «هرکص ندهمزال تاحاضیتسا هدیاب و « كر هديا
 ردتقم هکمربتک هنرب یسوزرآ كهاشداپ كټاذ و

 قتیفیک هدوم ناطلس ناه «قرهیالک | ینکح هل هلوا
 هاشدایو ؛شمراقبح هنروض> ی یسودرف «هلاضرع

 هدنقح یرپش سوط نالوا نطو نده ر یحاص

 مدق ناربا هدابز ندنلومأم « بوبتسیا تامولعم

 یبقاو فراک«یب یغادالک آ یتفیدلوا ربخ ندنخرات

 « هک غا ناسصسا هدیراعشا یی دلب وس « هنرزوا

 هنسن دن کو «هلاوحو صا هب ی ود رف ماظن ك همانهاش

 یس ردرف ۰ یدشغا نشت تانیعم و هل وا هدیارس

 .انهاش هدیرادمکح یارس هدندن زف fe هنس ترد

 هلمظن و هن د کس ندقدلوا لوغشم هلیمظن فلهم

 تدوع هننطو«قرهلآ تصخر «هرزوا كا لاغتشا
 ق هدایز ندکم شقلآ هدهنس زووا و ؛ شعا

 هب هززغ «بو دیا لاکا ى ۰ همانهاش » نالوا یواح

 هاش داپ .یدشعا مدقن هدو ناطا ؛ كر هرو وک

 «ندنکبدنکب هدایز ك ی «مانهاش امدقم هبلاراشم

 ؛نکیا شا دعو گرو نوتلازب نوجا تب رہ

 هد ردیذفار یرلهاوخدب هدننوبیغ كنيسودرف
 . راشم هاشداپ «هلیرلغا تامس هدندز كد و ناطلس

 د ر ف ۳۳۸۷

 نیا هرلتمرش و بصعتمو باص ك هدکلئس هيلا

 یدنوم نسح ندنیرقتم هدنناور رو «ندنفی دل وا
 هلیساطعا هرعاش وکه ناسف ر كناب« ردق و زابا ایو

 ضرع نفجهبم هلوا زرا یداوا ررضتم كە نزخ

 ٩ شمریو شم وکم هر در, نوجا تیب رهب «ندنکی دنبا
 هدنرلکدربو «هلک ٤ا راغصتسا یهزناجوت یسودرفو

 یتشائرب «همدآ لرون وک وك ر «ندنغیدنلو هدماج

 د تی ر
 ندقدزاب هوه رب ترسو روم كب هدنقح دوم
 قاتسرط ندارواو هتاره ان هدعبو «افتخا «هرکص
 اهد هدنهاع هیلاراشمناطا-و ؛ شعا رارف هنرلتهج

 «هد4هساا شغل و هدنمنع قمزاب راءشا ماطر

 «هلبا نیکسن ینتدح اربک ضب یکیدتبا اجلا هنیرنا
 یسودرف هدتیاور رب . یدرلشمریک زاو ندتین و
 « هلغمام هوا نیماهدرب ر هدناخاد یوراق دوم ناطلس

 4 شا اصلا هىسابع ةغءاخ « بولک ر دق هدادغب
 وام هل رل دم كنکولم سرحم همانهاش یجمآ و

 یمیمطیسهامهلوا نوم ندنو كټ هغياخ «ندنفب دلوا

 یس هصن انعآ زو فو هنمات هلاراشم هفیلخ ؛ هلفل وا

 « فا دون وا یمان هرکص تفو ییخر .ردشعا مظن

 «نکیا هدقماشاب هدنلاح تق « بو دیا تدوع هئنطو

 یت ر بسانم هلاح كنسي دن کی ون نغدو زاطاس نوکر

 ندهردغ *هلماعم یشدلوا ش دا هدنق» « هجندیشیا

 یفیدلوا هدننطوو ؛ ۰ شم روص ینااح «بولوا ناهشپ

 شمر دنوکی رلن وتل [ یغیدلوا

 .وبقر كسوط رومأم نروئوک ییافاکم وب «هدهسیا
 ندویفر وا یسهزانح كنيسودرف «نکررک ندنس

 شا دمو « هعن رکوا

 هع رک او هریشمه ر هلاصو هدهاز .یدروبقنج

 فیاک: اکو یرلن وتل آ «هلغ.الوا ینراو هقشب ندنس

 .ندنکلک كنیسودرف «كر هما لوبق «هدنرکدتبا
 یربعض هیونم قعاب دن رب ههرد یهدننوک یرب

 كنحور «هسراراس یدنم وا هليا هقآ ویو « یی دلوا

 یدنب روک ذم «ندنیدتبا نایب ینغجهلوا دونشخ
 طابر ۳۹ نوجا لسس لها هلبا هغآ ناتراو اشنا

 ۶۱۰ هدشاور رو 4۱۱ یتودرف .یدرلشع | ا

 كسوط « بو دیا تافو هدنرلشاب ناسقط هدنخرات

 . ردنوف دم هدنح راخ



 د ر ف

 رار لب اقان یدیلقن یس « همانهاش» كنيسودرف

 ور «یسورموا كرلت اتو تانرخاص «بولوا رادتو

 .زاک:او ی (تناد) كران ابلاتبا «ی (لیحرو) كرلبلام

 ندارعش تاهد زلک یلاثما ېک ی ( نوتلیم ) كرل
 ظاقلا كیات؟ مسج وا . ردیالع لیلد ر هنفیدلوا

 روا یر فرم ناخ نیم تای
 هک ؛ ردهدار ر تسال س هله . ردتفرعمو رنه رب

 ترضح «هسالوا دارم ییوحم هرثن كنتم یفناخره
 نکم قلوب ظافلا هقشب ندظافلا ینیدناللوق كداتسا

 السر یکریوس زوس اندام یانسیدن؟ «بویمهلوا

 ؛رولبشالک 7 یغنیدلوا شایوس تب هللا هیعیبط تنس

 ريغ ايو بیرغ هلیساما هیفاقو نزو هدنتی رب چهو

 بساتشک تا همانهاش . زا روکی نیدنالل وف هلکر یعیبط

 یعقرب ندبا ثح ندنروهظ كتشدرز و ندنرود
 یفیدلواشل زا ندنفرط قیفد یاشلوا ندیسودرف

 لوبف انیع ینمظن گنيقيقدو «نایب یمیدنکیسودرف
 درگدز هدنکوص كروک ذم باتک .رودا لقنو

 ثګ ندنسهبلغ «هنرزوا نارا كرلب رع هدننامز
 ینا دنلوا مظن ندنفرط یس وط ءیدڌسا هد ك:مق ندیا

 هدرا همانېش ضعب . رداکد تثم ؛هده سرا یو ص

 تاقحملم » راو «بونلو یخد رلذم ثاطرب هلضف
 هوالع هنکوص كرا هماذهاش عوبطم هناونع « همانمش

 همانهاش .ردک رکهلوا كزيسودرف «هده- رول وا

 لیثعو مبط هلتافد هداپوروآ و هدناریا و ناتسدنه
 وا هجرت یغد ههجزسنارف و هجزبلکنا «قرهنلوا
 كوام یلامصالا یرادنباا ىلع نی مق .ردشژفل

 هجرت هب ین رع 2 هنا قاذا نب ییع ندهسوا

 یهدنسادتا فهم انش «هرزوا قوا هنر .ردشما

 .زکجهدیا افتکا هلدارا قی یکیا ر

 درخ و ناچ دنوادخ مانی

 درذکنر هشپ دنا رَ ر نوک

 یاج دنوادخو مال دنوادخ

 یافهر هدیزور دنوادخ

 هقشب ندنسهموظنم اضلزو فسو هلیس همانمش

 هنمظن ناود .ردلوقنم یراعشا شم كنرسودرف

 ندنس ال۶ سوط . رویلیشالک آ یغیدلوا سم ها تغر

 خده یسوج كوام «هدنقح یسودرف یناکرک مساقلاوا

 ندننافو « لغم وب هدنظ وس «ینال رط ندنساوا صا

WAA رک 

 شلیوس هددیح و «هدقدروص یس « در ەر وك

 ناس یفیدلوا لئات هماقم وا " جاف کم هت رب یغیدلوا

 :ردوش تب وا هک «هردنورم یفیدلوا شا

 يوت سیو یدنلب ارناهج
 نو قسه هچره ەچ عادت

 ا نرف ےعنوا ۰

 هوم اد یا یری ] هدر
 (لیوط*یسودرف) و (یسودرف نوزوا) یسجترب

 هدنارضاحم و خراوت . ردیل هسورب «بولوا ریش هلک د
 هنمات یلاث ناخ دیزناب ناطاس « بولوا یسالوطدب
 دوس هنرزوا ءزج ۲۸۰ هلسناونع « همانهاش»

 مدقق «ملاراشم هاشداپ «كرهدیا مظن هموظنم رب

 یاب هزح ۸ ۰ هلس افت | كنم راهدن زک كلا «هدنکیدتنا

 « پونچوک ندنو صاش « ندنرلق دلوا ستا صا

 ندکدلروس هیوجم رب ًادیلفت هپ یبوط *یسودرف
 تافو هداروا و ؛ شچاق هنفرط ناسارخ ۰ هرکص
 . یدم هنل وا سرتس د هن ر اعشا .ردشع ا

 قاب قادر یمدهزوم یسعکیا ب
 ةر دکن وا تیب وش .یدیا كلاس هات قب رط «بولوا

 لآ هکلوب مهسیا ضریو مهدی یشاب

 یارکراب مرونوک ربا هل هدییو

 ردیل دمشم «بولوا ند ایدز ِ ده « ز دنس ا رمش ن ۰

 :ودکن وا تس وش .ردشعا

 متسا ویم ادخ زا یدام كيره لدوام

 متساو ارت درد امو تساونعم ارتوا

(Ferdinand)) ۰۰ ۰ول  deriهدهنال آ  

 ۰ :ردش 2 3 ۳ د زف
 كپياف لزوک یهقود شاب ابرتسرآ یسیجنر

 «بولوا یردارب كج وک كتنیک لراش رومشمو لغوا

 هدنسهیصف ( هعلقلا ) تنانا,-ا هدنخراا ۲۳

 «هن رزوا ینافو كنب رد كو «هد۱ ۱۹و ؛شمنوط

 هد۱۰۳۱و ؛شاوا یخد یلارف لاتسراجمو ناتسهج
 لراش «هد ٩ «قرهنلوا باغاا هدهنغللارف امور

 شلوا یروطارب#ا انالآ «هنرزوا یغارف كتنیک

 تمجارص هنر كنسیدنک «لوم یجندرد اباب .یدیا
 «هدهسیاشم ها قیدصت فلز وظاریعا «ندنفی دغل وا

 ئر ندتقو وا «بوروکزسموزآ قیدصتو دناندرف
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 همافل وا لاصعا یار تابا هدننافتا كرار وطاریعا

 « بوروس تموکح هلذیاساو لص .ردشمالشاب
 هحالصا ین گران اتسن ور هلراکیل وتق ین راهنس كوص
 .ردشغع | تافو هد۱ 6 و ؛ شعا فرص

 « بولوا یسهداز دیفح گنیجمرب سینک -
 هنسر و ناتسهج هد۱7۱۷و ؛ شم وط هدا ۸
 هننال آ هد 5۱۹ «بولوا یلارق ناتسراحم هرکص
 كب گران تست ورب « ردشفلوا بانا هنفار وطاریعا

 ین رب (تایننالاب) نانلوب یرلپءاح «بونل وب هدنهباع
 یجندرد یارف هقرایااد هدعبو هلق ردرف یصشب
 هدننامژ فو و یا ه رام تفو یلیخ هلن ایتسب رق

 نایصر نرو تبلس ه هب راع كل هنس ز و وا هدناتسهج

 . یدیشمر دشا وا یسیدنک « گرهدیا روهط

 .ردشا تافو هد ۷

 ۱5۰۸ «بولوا یلغوا نیکی یسیعنچوا -
 هد۱ ۲۷و ناتسهج مد۱ ۱۲ هو ؛ شم وط هدنخ رات

 "ةلارو هنردب هد۱ 7۱۳۷ «بولوا ارت ناتسراجم

 ثكنردب یخدوو ؛ شلوا یروطاریعا هبنالآ
 « هلماود هب هب راح كل هنس زو وا یغنیدل وا شمالشاب

 تيان «كرءدیا برح نالعا یشراق هجوساو هسنارف
 ¢ هلوف یهذم تا رح هدهبنالآ « هلغل وا بولغم

 . ویتسپ ضعب هللا ساسلآ « هچوسا یهیناسو و
 هد ۱٣٣١ «بولوا روبحم هکرت ه هسنارف هدیرلتلس

 .ردشعا تافو

 لارق یدپ هدهیناپسا هلحا |
 :ردشلک

 كن ( هکناس) یوا یلارق ( هراوان ) یسیجرب
 مدننایح كنبردب هدنځ رات ۱۰۳ ؛ «بولوا یلفوا

 یفللارف نوئا هد۱۰۳۷و ؛ شفناط یارف هلبثسف

 ینرالارق هسوغارسو هللوسو هدلوت «هلطبض یخد
 یردار نانلو لارف هراوانو ؛ شل آ هنتعاطا نج

 نانلو هدیندن لاحو ؛ ضا طبض ینکام «هلبا لتق

 لاظ . یدبا شلآ رار, قوچرب ندنرلبره سادنا
 هننب یلغوا جوا کلم . یدیا رادکحرب رادغو

 .ردشعا تافو هد ۵ «میسقتل ادم

 هد ۱۱۰۷ « بولوا یلارق نوثل یسیلیا

 یردارو ؛ سلوا فلخ هسنوفلآ یجنزکس یردب
 یلغوا نانلوم یص ؛هرکص ندننافو فنه :اسیعچوا

 یخد هدلیتسف هلیتفص یسیصو كن وفلآ یجنزوقط

 دنانیدرف

 د ر ف ۳۳۸۹

 «هلطبض یخدرارپ یلبخرب ندرلبرع «بوروس مکح
 یرکسع بیلع هارو ؛ شّعا عیسو یساکلوا
 .ردشلیا تافو هد۱۱۸۸ «نکیا هدقمالرضاح

 فورم» هلک د زبزع ینمی تنس یی جوا --
 لارف نوتلو ینوروت كدناندرف ىجا بولوا
 مدنخرات ۱۲۰۰ ۰ ردیلفوا كسنونل آ یجنزوقط

 ٩۲۴۰ و؛ شلوا یلارق هلیتسق هد ۷ ؛بوغ واع

 مرلن اسم « بودیا قالا یتغلل رق نوثآ هدنخرات

 «هیلیبشا «هبطرف كرهدیا راهراحم قوجرب یشراق
 هد۱۲۰۲ .یدشعا طبض یاام راسو سیداق
 هنعا ندنف رط ناق یت وا باب . ردشمتا تافو

 ارجا سیا رو هدن ۲ ۰ كسیام دلار تک هنر

 . رار دیا

 «بولوا بقلم هلسقل « رخو« » یسجمدرد
 یردب هد۱ ۲۹۰و ؛شمځوط هدالوس هد ۸۵

 «بولوا یلارق نوئلو هلیتسف ةثارو هب هکا اس یجدرد
 نیتسیا كنا بصف یرلقللارف هلتسفو نوثل ادتا

 زکترو و نوغارآو هلنادناخ یاضعا ضعب
 هبرام ) یسهدلاو هدعب «هدهسیا شعثایم وا هل رللارف

 «بودیا فرار, یلاوغوب هلبریبدت تب ( هنیلومهد
 دادرتسا و طبض ىنعقر كنساکاوا قاهرآ و
 یغد ندندب یمالسا لها سلدنا نالوا نفقا
 .یدشعا طیض قراط لبجو ذخا یرارب روک ذم
 . یدیا تربسدیو اظ .ردشُعا تافو هد ۲

 « بولوا بقلم هليبقل « كيلوتف » یسیعشب -
 ه یدیا یلارف هیلخسو هطانرض «نوغارآ « هلیقسف

 یعکیا یلارق هیلصسو نوغارآ .بوغوط هد ۲

 هلبتسف نکیا هدنشاب یدب نوا ۰ ردیلغوا كناوج
 ندنخرات ۱ 1۷ ٤ «هلکعا جوزت یه (البازبا) یسهثراو
 هکمروس تموکح هنمان یسهجوز هدنکاء و ارابتعا

 ثراو یغد هنکلم كنردب هد۱ 1۷۹ «بوالشاب

 هنمکح تحت یبهناپسا نایتسرخ نوتب نامو ؛شلوا
 نالوا شلاق هدنلا كرنالسم « هرکص ندقدلآ
 ةنکح نویسیزیکنا « هلطبض یخد ینتتهج هطانف
 یرابد ومو نالسم « گر مدیا سید نس هناراک تنعلم

 ,كیهروک ذم مک ینرلقاطر و «جارخا ندهعایسا

 یلاتما هدخرات « كر هديا ماست هنبرهکشا شهدم
 فوتسیرف .یدشمرو نادیم هلاظم «شمهلروک



 د ر ف

 ندکدتبا رومأم هنفشک فاق مآ و لوبف یمولوق
 ةافاکم یبهراصب و« ناربدنازق مارب هنسیدنک« هرکص
 هدیفللارق لوبات ۰ یدشعاغوا هنازا ع هرب

 هدننافو البازبا یسهجوز .یدشا طض ندرلزسنارف

 « هد هسلآ شارب ه هناژ يونج یزف یفالارف هلتسق

 تنیک لراش هدمب هک ) سولراق نود یلغوا كنو
 یجوز یناصو ردق ههو ( ردشل و ترش هلیمسا

 كڼهناژ هموفم . یددعا هلاوح ههجر بحاص

 نلآ یراصوو قاهرآرب پیلیف قودیشرآ یجوز
 « هلکغا تافو موق ص هد ٩ «هدهسیا شتسیا

 یخد یهراوان هد۱۵۱۲ «بولاق زسبیفر دناندرف

 ینس هر زج هبش ایربیا نوتب هقشب ندزیکنروب « هلطبض
 ك. یدمشاآ هنکح تح یانایسا یکدم نمی

 . یدیا رادنکحرب رادفو نکشدهع « راک هیح
 .ردشغآ تافو هد

 ا
 هه هنایسا هد ۱۷ ٩٤و ؛ شه وط ۳

 تدم « هذلوا مدآ رب رورطصو یلتیناسنا «بوقیچ
 قوحر «بوشیلاج هئسیقرت كنراسم هدنتموکح

 یتسایمداقآ دناندرفتئسو نونغلاراد چاقرب «رلبتکم
 میانصو ؛ شغا دات لود ماطر < نا

 حالصاو e ید ینساغود ا یتراجتو

 . یدبا نکا

 . یدشلوا یناخ لراش یعچ وا یردار

 لفوا كوب كاراش یگدرد یسیجشدب -

 كنبردب «هد۱۸۰۸ ؛شموط هد۱۷۸ ٤ «بولوا
 یآرب «هدهسزا ضلوا یارق هنایسا هل رزوا یغارف

 هوس «دادرتسالا ندنلا كوب قموکح یردب هرکص

 لات هیناپسا نویلوان «هلیسا میت هویل و
 ۱۰۳ دان د رف ۰ یدشعا بصل یزوژ یردارب

 6 بولاق فوقوم هد ( یشلاو ) كد هنخگ رات

 هداصا هنفللارق هلا | ندنفررط نویل وان هدهروک ذم
 شقا هد۱۸۱ ٤ «ءرکصندنل وصو هنتکلع «هلذل وا
 قیطورشم نانلوا نالعا یسهنس۱۸۱ ۲ «بودیا دهع

 ندا روهظ هدهبنایسا هننرزوا تیوهو ؛شعا وغل
 یجمزکس نوا یارف هسنارف و لاسم

 نالعا هداش مآ و شرب دصاب هلب دادما كني ول

 هدادرتسا نتسهعساو كلاع نالوا شا لالقتسا

 دالوا .یدبا شمامهلوا ردتقم «هدهسپا ششبلاح

  ۱٩بودبآ تافو دلو ال ۱ هد ¢

 e د ر ف ۳۳۹۰
 3 لدیآ عنم ییسمک هتخن تارا «ندنفیدلوا یروکذ

 یب ( البازبا ) یزبق « كرهدبا وغلا ىب یراق دشب

 یهنیتسپ رف ین یلوات یسهجوز و دهملا ةيلو
 .ردشعا تافو هد۱ ۸۳۳ «بوئارب تموکدا ةا

 رب هلمسا و یخد هدزک:رو دناندرف

 تنور دن رادغ ارور ا دیک و

 هننردن 3 ۱۳۰۱ یوفوط هد۱ ۳۰ .ردیلغوا

 یجنر و یرنه یا با یرللارق هلیتسفو ؛شلوا فلخ
 هد۱۳۲۸۳ «هرکص ندقدشايغوا تدمر هللا ناوح

 .ردشغا تافو

 تیاوح شب یخد ندنراسارب زیکت رو ج

 ؛ شن وط هد ۱۶ ۰۲ تولا دناندرفرب یغوا

 كا برح یثراق هرلنالسم « نکیا هدنشاب ۱هو
 ین بط ۰ بوک ها ظرف آ هلیس هناراک بص مآ تریغ

 تحت هدس اف «بوشود ربسا «هدهسلا شا ره تاع

 كنو یسارعش زیکترو . ردشعا تافو هدنراسا

 .ردرلشع |

 هلمسا د هدهباعس 5 ِ

 ۷ و ارت ترو ]دن یدرف
 لناش بوسنم هشادناخ e ییجترب

 ؛ شش وطهد۱ ٤ ۲ ؛«بولوایعورشهان دلو كس وفلآ

 ؛ شلوا یارق لوا ةئارو هشرد هد ۱4۰۸و

 - اضوا هلبا ( ناژ) یهرالاق نالوا یقر تدمرو

 هکمروس تموکح هلفاستعاو
 «هدهسیا

 و « هرکص ندق دش

 شا نایصع هعفد چاقرب یس هعبت «بوالخا

 تافو هد ٤۹٤۱و ؛ شا رابجا هتفاطا ؟ ارج

 و

 كن ولآ ی کاو یورو كنيجنرب یسبعکا
 «هنرزوا یغارف كنردب هدا ۰ و

 ندنسهددو ندنرد یاهاو ؛ شلوا لارت یونان

 « بولوا رةنتم یخد ندنو « یکی رلف دل وا نونع

 | هجندبا قوس رکسع لراش یجنزکس یلارق هسنارف

 رل شا كرت اینک كرهنود هفرطوا یس هلج

 یفیدلوا شملکچ « بولوا مدا هدعب « هدهسیا

 در هننسیدنک یخ « هج ندنسهطآ (ایکسا)

 .ردشعا تافو هدنشاب ۲٩ هد۱ ۱۹ .یدرلشعا

 هلیبقل كيلوتف ندنرالارف اناپسا ییعجوا -
 هد ۱2۷۹ «بولوا نیم كدناندرف یعشب بقلم



 د ر ف

 ۱۰۱۰ و ؛شلوا ىلارق وات هد ۱۵۰ و هیلعس

 .ردشهروس مکح هداروا كاد هن رات

 «بولوا یلغوا ك ولراق نود یسک درد

 هنغللارق هسایسا هلیمان لراش یعچوا هد۱۷ ۰٩ تو

 لارت وات «هدلاح یغیدلوا هدنشاب ۸ « هدننوعد

 هدنماع ثيهسنارف هدنامز ترويج و ؛ شلوا

 زکلاب «بودیا اف ییلوا هد ۸ «هلذغا وا

 لاندراق هزکض 42 _هس 3 : شمل اق كلام هب هس

 «هدهسر' شعا دادرتسا ی یوم ان هلسعس كبوفور

 ندنف رط نویل وا هد ۰ ٦ ۰« ندنفب دم ر وط ه دن د هع

 تارومهدعب و فزوژ یردارب كن «قرهناوا جارخا

 هب یل وان رارکت هد ۱۸۱ ۵ .یدیشلوا یارق یلومان
 شمرو هلا ها هد ۱۸۱۲ « بولوا اما ید

 ۱۸۲۰ «هلکا دادرتسا ینقوقح تطورشم ین دلوا

 «بودیا روهظ لالتخا رب لوس هدنملع هدنخ رات

 قفوم هفمریدصاب ینوب هلبدادما تنایرتسوآ قجمآ
 نیتیهس .ردشعا تافو هد ۱۸۲۰ و شا هلوا

 .رونلوا دم دناندرف یجنرب هطرابتعا ینللارق

 ىج کا هلبرابتعا یفلارف نیتیجس یسیعشپ -
 ۱۸۳۰ و ؛ شوم هد۱۸۱ ۰ «بولل وا دع دناندرف

 ادتنا « بولوا فلخ هآ و سنارف یجنرب یردب هد

 فنع هنس همېت ددمب «هدهسیا شمریو رادیما ضعب
 ؛شعازف نضفب كمومص «كرهدیا هلماعم هلتدشو

 شلوا روبم هنساطفا تطورشم هد ۱۸6۸ و

 ابدع یلاها «بولآ یرک هنس یتریا «هدهنْ
 تدش ردق وا نکرربدصاب ینایصعو ؛شغا روب

 رلشلوا روبجم هب لخادم هیبنجا لود هک «شمرتسوک
 «بولوا ی لغوا نوا .ردش اتافو هد ۱۸۰۹٩ .یدبا

 «هدهسنا شلوا وخ آ وسنارف یهکیا یوم كرل و

 نالعا یداحا ایلاتا «بوللوا طاقسا هرکص هنسرب
 .ردشغآ وا

 دیادرف
 هدهنابو SS NAS بولوا

 «بودیا جاودزا هبا ( هنلوراق هنآ ) یزیق كلون
 .ردشلوا فلخ هیآ وسنارف یر یردب هد ۵۰

 یروما هورادا ¢ هلءاود ۲۳ كثب ردب ادشا

 هنيلا كطنرتم سنرو یوا قودیشرآ یمه

 هنیدیدمت گرالوی ریمدو هنسیقرت كميانص «قرهقارب

 ز ر ف ۳۳۹۱

 لالتخا ندیا روهظ هد۱۸ 4۸و ؛شّعا تمه رصح

 كنلوصا تیطورشم «قرالبرآ ندضنرتم هنیرزوا
 و وا هللالتخا بابر! «هدهسرأ شل وا یخار هن ذاخما

 هدهنابو فاعتم ینرر و «قرهبالک 1 یننج هیمهش

 هدروک ذم خیرات «كر هکروا ندرلقلق.شی راق ندا روهظ

 ؛شلواروبم هنغا رف « هکر هفسو | و.ذارف یکی تخ

 .ردش ا تافو هدهغارب هد ۱۸۷۰ و

 هاش «بولوا ندنسا زا
 نارا ا دزرف

 همانهاش هلساونع « همان ینطصم » راد هنخ رات

 كوب رب یواح قیب ٠١٤٠۰۰۰ هدننزو یسودرف
 شل زاب هدنرل اسل یدنهو یسرافو یو یسهموظنم
 تاماقم .ردراو یناتکر یواح ییسیماسا درب اتک

 .ردشعا هجرت 1 یخد ییررح

 ةعصءعص باق ھه أ 1 2و

 ی و ۱ یددرت
 اس و ممد (هسر) ىلع ت رضح «بولوا ندنسباتو
 «بولوا رصاعم هللا رج .ردشعشت همارک باخا
 هدهفوک .ردراو یر هفط المو هیعاشمقوحرب هدنرلنب

 ناود .ردشعا تافو هدنخرات ۱۱۰ و «شماشاب

 قوجرب هدنقح یوم تب لها .ردروپشم یرامشا

 هنسرت هدننامز ناو ص 4 كل ادبع .ردراو یادم

RT E E 
 هدجح هنس وا یغد (ممضر) ىلع نب نیسح نب یع
 ییدنا دصف هکع وا یدوسا ربح ماشه < هلغفل و

 هدکملکب هدفرطرب «بویمهشانب ندماحدزا «هدلاح

 نورضاحنوتب «هعنیتسیا یتعشانب ماما ترضح «نکیآ
 هماشه یسهنوع نروک نفی دلجآ هیظمت و تمرح لاک

 لهاجت ماشه «هدنرافدروص یغیدلوا مک كتاذ و

 ةهادب قدزرف نانلو هداروا « هه د مل ندنزو

 هجورب یرلتیب كلبا هک «ردشلبوس هغیل ی
 :ودش]

 هناطو ءاعطبلا فرعت ىذلا اذه

 مرحلا و لا و هفرعی تیپلا و
 مولک لا دابع ربخ نا اذه

 ۳ رهاطلا يتلا قتلا اذه
 اق لاق شیرق هتآر اذا
 حلا مرکلا یهتنی اذه مراكم ىلا

 سبح ندنفرط ماشه یبالوط قدنسهدیصق و
 نکیا هدسحمو ؛شلاق سوبحم تقو یلیخ «یقرهنل وا



 ۳۳۹۲ س رد ف
 ل هرتم وابک ۱ ك ( نودرو s( هدنتلابا ) هزوم ) . وک مهرد كم یکیا نوا هنسپ دنک ماما ترضح

 « مدا حدم نوجا هنآ نب «قدزرف «بوردن
 ترضح «هدهسیا سهقتسیا كعا لوبق «كرهد

 « زب وسنم هنادناخر زالآ یرک نکیدر و ر ماما

 .یدرلشع | رو. هلومش كرهد

 او ) فی هساارف ( 6)۵ 9

 E ۳ ۱ سودرف
 * زفروک نالوا ییانمه هدنسف رش بوذح هرتموانک

 ۳۰۰ «پواوا هبصق رب یزکم هیجان هدن رق

 يمهقبتع راثآ قوج رب «لق ندرلبلامورو یسیلاها
 .ردراو

 ٤ ا  eب وا ۰

 ,E راتارا و ۱ سرف
 .رونلوا قالطا هعدق ناربا

 هل اتح یکهدهملاش ( ۵ 1

 a ™ ۱ است
 ا روبل تعجارع هتسهدام « هاچ »]

 دمت | ناسف زازح) هدنسس ونحمسف رجا رجا ) .
 كجوس کیا هدهفاسم كهرتمولیک ؛٩ ندناحاس

 «بولوا رلابق ثاطرب هلرلهطآ كچوکردق ییا نواو
 دتع هدنسهرآ لاش ضرع ۱۷۰ هطا ۲

 ریبکلا ناسرفو نانلوب هدنتهج لحاس .رارولوا
 «بولوانوزوا ردق هرتمولیک ٤ ۰ یرلکوس كا نلسد

 | قرش بونج « یرلقلامرخ « یرلهبنموص لزوک

 . ردراو یسهبرف ییاو ینایلرب لزوک هدنسهشوک
 هانیجنرب یکی نانید رحم دوخاب ریفصلاناسرف
 هد كنسيكبا .ر در دق مرتمولیک۳ ۰ ین و «بولواهدنل امش

 ناسرفلصانع -راردل وغشم هطدص ناحص یسلاها

 روکذم « بولوا یمسا تالیبفرب ندنلئا-بق بلغت
 هنبرلق دلوا شفلوم نوکسم هلبدارفا هلیبقوب را هطآ
 مدیره .بتک ضعب یرلقدنلوا هيم هلعساوب ینبم
 0 .ردروکذم

 ۔ انش تمکح رمهاشم (۴1 ۱4
 a RANE 0 و ۱ لئسرف

 راسو اض .ردشا تافو مد۱۸۲۷ و «ششوط `
 قفوم «همهم تایقشک هدنقحیرلثح هیعیبط تمکح
 .ونعلوا

Fresne-en-Voi- ) 
 تب هسنارف ( ۵ ۱ هرواوو ناهنسرف

 « بولوا هبصفرب یزکم هیحا هدنسیقرش بونج
 .ردراو یساها ۰

 ك هسنارف( 02 ۱ ومساروس هنسرف

 بونج هرتمولیک ۱ كب( هدنوف ) و هدنتلابا لامش

 روکو یسیلاها ۰۰۰۰ «بولوا هبصقرب هدنسپیغ
 وواو یوقریاف ماب هیدعم

 ( یطبقلاریمع نب گاللادبعو روا )
 ۰ هډهفوک « بولوا ندنيعبات راک ۱ یس رد

 كمر وکی نمدنفا (ضر) یل ترضح .یدبا نک اس
 تاور ندهللادبع ی راجو : شلوا لئا هنفرش

 یغنیدلوا زواحم4ینشایزو «هدنرلخ را ۱۳۰ .ردشعا

 .ردشعا تافو «هدلاح

 .ارمش ناتسدنه ( هاش لع نیسح ر
 تیر e ۱ یرث

 ةمانتبسن » راد هنخرات یهاش بطف *هلالس نروس

 ا ۱۸,۰۰ ۰ هناوبیرابرپش
 .ردشمزاب

 واهل هلباهنغ (روداشرب دوخاب ا
 7 ۳ ۱ رویاشرف

 .ردروک ذمهدنراث | مالسا نویفا رغج یفیدلوا هیحانو

 شم ناتسدنه قد هه ۵ ۰ ۶

 ا ۳ 1 ۱ نو
 تیاتسدنهربارب هل ر دب « هدلاح یمیدلوا لی دابارتسا

 ماظن یفترم هدنرهش رکن دجا «هلترجه هنتهج نکد
 ؛ شم هبصانم ضعإ « بوريك هنتمدخ كلوا هاش

 لمکم فورعم هلک د « هتشرف خیرات » هنما كونو

 ندننافو ثكمااراشم هاش .ردشمزاب یخ رات دنهر

 یر زو كنيت هاش لدام مهارا هد ۲ مرکص

 هنمان تټوب « هلتعزع هرواحب هلئوعد كڼاخ روالد

 هلبرلناونع « همان سرون » و « مبهاربا نشلک» یغد
 یسهمان نشلکو یخ ران . ردشمزاب باتک ی یا

 هجرت یخد هب هج زیلکذا و « رشنو عبط وا تابه

 .ردشفل وا

 6۰ فی هجرح هدرصم دعص 1

 اب ۱ طوشرف
 هام هتوندخ «بولوا هبصقر هدنبرق يرابپ لحاس
 .ردراو یسهقرباف رکش كور

Fresns - Sur - ) 
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 i 2۹ ا 0 N تیا 3

 : CEE وا تب وش و

 هی اتک "خاک نا هک یص دیک

 دنشخت انیع, هبرک لکب هدنخ اع, ی

 .هعدق كولم رصم ( ۳۱۵۲۵۲ ) 1 : 1

ES 
 یس وم تربضح صوص الع هدر نا رق بول وا

 ودا شیدا تیهولا یاوعدو تنقع ی ( 3

DE,یسهیخرات لاوحا كنسەدام «  

 [ ۰ هللروس تعحاض هح

 د
 فک ی مسق كىنو

 طه موبل لاو نال وادتم ردقهندودحریازجح ند رق

 . رونلوا قالطا هلو کر ناشد دی رجلا
 « تولرا هرتم ول يڪ EEE ۰۳ یول هب ی

 هتسهحرد قموروت نوتس و دوا یدنرد

 و رافرط صع ۰ ل

 رم ))

ER 3تک ( نوعر  

 ۷# وا و هدنسد وج

 ندقرش

 روتسم هلعغواق نورطن

 «تومهنلوا قرف : هلغع وقم وق هتتسوا تن ون ه بولو

 رخ رلناوراک حو اوز ناسنا هعفد. قو

 2 Oa هو یس هد طس هح اہم تالوکو .رل زانا

 « هلغلوا قلا ندرح یاذح یرعق « بولوا عود

 تام ۸ ۷ و و كل وک هل ز زفر و 2 شبا

 نده وا لیوح هزکد هل داننکو رفح دارقلا و زود

 فرو 2 5 و اذ رد ر وصتم هحرل سنا رف یر

 رویا لالدتسا ندعالع 3 ییدلو وا شو

 بولو ۱ هطخر ۳ كوس ۱

 لقتسم* امسا فان دنق وح امد م ۱ ! هناغرف

 نکیا هذکعا لکت هم
 د ۶ دعم ین ۳2 كنتل ود هس ور

 کو

 . رونلوا هرادا هدننروص تا دو ربا بول وا.

 لامش «تاسنمح ممسندنتهح قرش لاش قلی هناغرف
 «هلب رایان دسکر ت سفن دوخاب ایرد رس ندر ط یرغ

 ٤ هاغاناخ ارام ندنتمج قونج ںنغ

 جد ندنتمح فرش بونح ءا د یضازا

 E قرش نات

 یسهییطس هحاسم . رددودحم و طاحم هابفلاخ

 رنا ابونج

 ییعب هلا

 ۸۰۰۰۰ ۰اسرقت 4 :بولول ورو ۷/۳۰۱۳

 ناھ هنشار هر a وایک عبر رہ 4 ؟ ءردراو یسلاه۲

 و ۳۹ : ۱ ِ
 هدنراپ | برع نوا رخ یو ا 3

 یتیدلوا لصتم نا یسارق و رومعم كي كنەناغرف

 روک ذ میرلکد روس هاح حر كنب رلهبرق ضعب قحو
 -ردهن كن رلاروا یر ندتقووا .هسریلیقاب هنخیدلوا

 . رولشالک ۱ ینلدلوا شا ید هدرلهج

 بونج و لامش «بولوا عفتهییضارا تن هناغرف

 ه رص کیا طو ضههتسهمیظع "اساس (غاطالا) هدنتهح

 بونحو (لاقتوح) هنکه دلامش هک رولوا دت رافاط

 تنتسدسنکیا . رلرد ( غانط الا ) هنیک هدنتبج

 هرصییاو . 9 ۵۰۰۰ یرلهورذ

 - اروا :بوناو یسیداو نوحس و كرلغ ط

 یهاغر ق قامر سا وب ات ها AL ( نرات ) هدر

 رلباحقو وحر

Eجورحلاب ندهناغزف  
 ۳ هدنلخاد هناغرف

 نازتو دجانوزوا

 ندنرلیاچ یصایو هوک هرق ءرات : ندلوص و ؛وص
 ؛نارافس: .ناحیکسا .هرو قا :ایرد هرق لکشتم
 هرافسا و حوس ناد ما

 ا وص و عاص هللا قش هو رخ ندترش

A ۱ندکدوم لح  

 رلهووا دنکشاط

 : ندغاص یرل هجیلشاب كنب رلعب ات

 . رشود هب

 ندرلنو . رد رره

 لصاو e نتشدق رک یر ا وص كب ۸

 لاعا

 رلوصو :یقرالیئاللوق
 هدضارا و قس هلرالودح ندنفرط

 قلموت 0 قداس امس

 ىلع .ردژعلوا ا وج هر هاب و غاب و هرات یسخارا

 ن زاب ؛تولوا

 TN وحبس صوصخا

2 
 a هدنسه زا برد 3

 زس هلص اف ر نالوا همش 0دا

 « رل رم جک

 هک. رونا لیکشت یضارا مق یجنکیا رب
 لدتعم اهد یساوه 6۵ د بس را لکد لر وکر دق ی دجترب ر

 رس و اسب هلا دو فسا ۰ ردهدنر و وص هاب
 و 5

EJ 

 ۔ رب ولا اهد ی رب دستش تاناوح و هتعارز  هلغل ها

3 
 هد یمسق e کک تا سد ر ودعم 2 یخارا ۰ دلش

 رش و لای ی

 رل اح سح ب 0 وا تراب ندب رلکذ ۱

 ۳ 0 قلموت .EL هر سا

 زد اصیل یابی تاون

 یلاهاسنحت چوا هدیضارا مسق ج واو تالواشارنآ

 ی ا
 هدنسدحنح وا شد رلرمغربیق هرق ا ها

 ياسو لئابق
 ضمب راسو هدنرلرانک كنوحیس یخد رلهبج

 6 ۵ مس یک 7م :E ۰ روینلو

 قوروت «یلول «یقاپلاق هرق ۰ رلروینلو ی
 وکض عب
 ۹ رلراروق ۳ مخ هد راق رط

۳۳ 



 غد ف
 | ىراغاط ٤ بولوا عونتم یساوه كنهافرق

 روا نزاب و هدرا کلباو هلراق نمشدق

 وا نوژوا هدنسهاس

 اب اع اد یساوھ كن رل

 1 . ردبلت دش

N Eارو < تولوا - 

 كا یرلهروبو قووص قوج
 ن ا رم قد زود را 5

 3 نازمم تولوا هدایز ك تزارح س زاب هدنس داو

 كي ید نیش دق « یکی نی دقبج ردقهب هجرد ٤٤ هرارما
 ۳ 1 1-۱۱" ۱ ۰ کک

 رفصلاتح هرارخاناریم ءږلکمسا رلراک زور ناو وک

 ًأضعب و ۱ ۵

 ردساب هد تب اوه رار هللاح ول

 بیا ردق+ه کرد CN PAS هددنق وح

 ه دن ابصق س وط ۲

 قوح «بوردلاق موفر هجا راک زور نسا یزاب

 َعاط زکسااب رولوا روت شو ا رل وک هعفد ,

TEE 9 هدنرلکتا 

 ۱ 2۵ هشدق رکو یزاب دن رلت > نائل و هدرا

 هد یر رتروتمو لزوک كا تكتکلع 1 یاب ۱ سم

 ِ رد رلاروا

 هژلرلزاسورلت وا نوزوا قاطرب ییداو نوحبس
 یضاراو هدنرلد ووا كس رلتمجرتاس «بول وا روتسم

 راسو حاغاهرق «رانج ءاد یکم 2 که

 ید < یصیاق ا هدومزآ الا هلا راحشا

 . ردیلت رنک ت یراحاغ اهونمراسو ران

 لتاطو مس كب هلا

 و هب زا 3 یادعب .

 : بجا «مدای

 وزوا سنح قآ وا

 لصاح یخد رلن واق

 2 E «جر " هقشب ندهد داعتایوبح

 ۹9 1 ربشبس هلترنک ید

 7 قوعح ك ید ییوا هکرولوس سنجر

 نرو راهباد یدغمو یل

 لامش

 .ردراو یرلنامروا ماح نوزوا هد رلغاط یا

 ۰ ردق وح هد یرل راح

 رازو" ردت قح هن القاص یراوس هنا

 نویق «بولوا لزوکی راسنجو قوج یاناویح
 ىلەجمار و توس و یربا یراکشاو یکو

 ر کوا سن> ناسد رک هرق . ردنلتذلو

 ىرلار ريغ ربق 1 ا یلەثح وا یرل

 یعی لتوریوق یربا یرلن وق . ردیلخیرب و هلا هغاط

 زمکیدد نامهرق مز

 قفواو .هبهو

 دارو ط ۰ ردن وسنم هسنح

 وص ؛بولوا قوح یعاوتا كن هشح و تاناوحو

 .رونلوت یعاونا هل اکییک هدرلغاط «ردقوح هدیراشوق

 «دروکو ک شموک :نوژروق« ربمد هدن رلغاط هر اغرق

As 
 ریو لز دعم ا رولت هرومو

 ۴۳ یرلوص نادعم و رب وا تیغ یا كا

 و

 ۵ ہم

 0 لا ی اح یسا راسور

 ۹ هد“ 1 تم کالورب ۲م

 .نا هجورب یهاغرفو «ذاحتا تلابا زك ص .بتودا

 و هبصقرب امسا نالک ص

 2نا «دنقوخ :ردراڈتا مسقت هغاحنس ارو اضق ۷

 هستعسو . سوط ن ناکنع .ناحدا

 .«ردبساضق نالکح هحتساو ناحدا

 مماجو ناکدو هناخ هل

 ِ تا هجورب یددع ۳ کیو هسردم و

 «شوا «لداو
 یباضق یجرب

 رل همصق و رهش هح ا کت هناغ رف

 ۱ ا اخ ا مروج
 ۲ ° 8 او ۷۰ دنف وخ

 ۹۰ ۳ ۱ ۰ بی نالک رع

 7 ۳۲۰۰ و 32 ۵ اکیا

 ۱۰ ۳ :N ۰۰ ناکشع

 ۲ 8 ۹ is دنک ز وا

۳ 0 ۰ ۱۰.۰ N e“ یگ 5 

 O ا یلاهاکنماخرف
 ۹ تولوا ڪڪ ندهناکش> و قالاق هرق رمغ رمق

 ۱ ی ا ا ضعب یک یرغشاک«یلدنه «لناغفا .سور

 هل راکب زوارلن و اوا هد رلت راس ا .ردراو

 ,یتح ۰ رلرددلوتم ندنجاودزاو جازتها كراکیجات

 .هدهرلزمشرقوكزوانشلرب .بوتبج ندکلنشنهمیخ

 وغم ندنرل همشیراق هلرلکیحات . رلیریو مانو اضعب

 -یناربا راکیحات < ردشلزود ردق هیت یرلاهس
 - اها مدقلانم كتکلم یرلقاطرب .بولوا لصالا

 لح اصیراصو ام هدنځا كران وب هک: ردسدل

 و ۳ دیاگ هی  بونلو دارفا
 یرلقدل | ندناربا ا ع روا یفاطرب داراکیحات

 هدرلنامز فل دم هد یراقاطرب و ندندالوا ارا

 ندندافحا عزل خام نارا شمشلس تواک هتکلع

 «بواوانیشن همیخ ن الایقاطرم دارلکبزوا .ردنرابع

 -راغمالشاب ارزو راشمشلرب هد یرلقاطرب
 . ییراهناخ «بویمهدونوا یییرلتداعیکسا هنن ؛هدهس
 -همیخ یراقدروق ءدنرلهلراتو هدنرل هاب هل ذاحاراسا

 ,لقتسم ناهو یثحو من رلریغریق .رلروروتوا هدرل
 تاناویحو هلتلنابوح « بولو هدرلغاط هدلاحرب

 یناشا نفبق زکلایو « راردلوغشم کم ر دشت

 یهامو روسج كي رانوپ .رارولواروبحت هکمنا هرارب



 لاقهرق .راردبواوس ۱

 گر هناکتح- و ییرهمخ هدنسیداو ابردرمس ا

 | ( لول ) بوزک هلا هکرج یک رلیکهدزب یھا طو
 ناکسا هدرلهب رقو هصق یرلقاطر و .رارونلوا رعت

 1 رلریلسد ( كن ) .تودا لوق یالسا ندو

 هدایز کلا و یرلن اقثیلاح ندهفثتح سانحا و كا

EESسم ی  

 ا 0 نک اس

 رلکحات و رلتراس ی رلندا لاعتشا هات را و تعاروآ

 لتالابم كي هدنصوصخ سومان رنو « هدهسیا

 .دخ لذتم كاو ردقوز

 ا I ,کیزوا .رلردبا لرفت هدهرلتم

 هدایز ینیرلتثیحو سومان .بودیا هظفاح ینیروط
 | تنم و رد

 زج زکلای «بولوا

 و ك یراقالخا ؛بویلوا
 تك

3 ۱ ۱ 2 
 یسد 2 لاها هرز

XT ۱رج راسورز نالوا هدرادتم 4 ۱  - 
 كف

 لحنال . ردراو و ید ورم رادتمرو هر دن اتس

 ا ه

 هدهحردیجنکیاو یسهجرت یاتفح هدهحرد یجرب

 رلروشینوق یسراف راکیحات .بولوا یسراق
 بول وارومعم كب هدمالسا رود لئاوا هناغرف

 < شلوا لصاو هیاوصق هحرد ید فراعمو مولع

 شمذش ادا و املع رسهاشم قوح كب ندنجا و

 بارخ هدنراجورخ داروعو راک هدعب . ید

 لوس «هلبالوخد هرلاروا راکبزوا ارخّوم «بولوا
 تیارن ندنضاقنا كنون هک. یدرلشعا لیکشت تلودرب

 دنقوخ . یدیشلاق یرلفلناخ دنقوخ هلاهوخ و اراح

 هنلوک لاروا ندندودح رمایو رغشاک ادتا یثلناخ

 لماش ینسهضوح نوحیس نوت .بولوا دتم ردق

A,یتمسق ناز تر نوت هد ۶ راسوو  

 3 هدینوب و ؛ شلاق

 كسويملطب ؛بوأوا یسا یمسا هناغرف . ردتعا

 مساو و 4 رونلوا دا هامساون ج هدن ساقا رغح

 مالسا نویقارغج هداطسءنورق

 قلود همسور هد ۷

 هظناحم یخد ندنفرط

 ۳ ۱ دون وا هدننامز راک زوا ه دعل .تونلوا

 دنقوخ قباس .قرهنلوا احا ندنفرط رلسور ًارخا

 3 ردشع وا همس یلاا هناغرف یلناخ

 لمحنمر هه اشم ) A دجا 9 ۱ 2 ۰

e 53 لا تا نوضاب ر و ۱  

 هوا . ردشعو هددادغن هدننامز كن هفلخ لکوتم

 یسومو ؛ شا اشنا ی ( دن دح سابقم) هدرصم
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 ےکح هاش اع س و 2 و رز

 9 0 «هدنخب دایغوا هناضغ تالکو تم یدنک

 لاکا كناودح یرفعح ینیدلوا شمالشاب كلا

 یهدلمیملع «هدهسیا شعلوا هلاحا هب هج رت بحاص

 كلودج بولک اب : ندنیدلوا هدای ز ندتینفوم

 قلعتمهتنیه .ردب وص یتبدل و !شمریدأت قيا یوا

 OED رات ۱ هک هردراو یر 2۳2 ربتعم

 یتاوح قاطرب و ,هچرتهر هجنیب ال هلبتف ر عم ( س وبا وغ

 هحایوروا .ردشم وارش و عیطهدما در سما هایسه والع

 Alfragan,Alfrağanius) رس وساغارف 4 وهناغارقل

 . ردف هرعم هلمسسا

 ۳ یخایر یافارغح ەد سه و وا راحتس هدن رلحرات

O و امز اک RS AN.» 

 او ۱4 ۱
N RE WL تخته 4ف تراخو تاتشخ نالوا 

 و اخاد
 ء

 . ردب وص یتیدل وا 2 ی د هنتسه

E Eه( رفرول )ندهعدق ۱  

 E OSE E ۱۱ ی
 ندنسهصق روص را ماش تاذو ندمسآ

 ءهدهسا (کالم) ییلساجناق 9 لصالا فایرس ءبولوا

 هدن اسلوب هد دییتافیل ات ءب ودنا لیصخ هدنان ول اس

 نالوالوادتمو روپمم یسهس رع هجرت

 ۹ زا تولوا ندتافىلات چ كز وب 4 یجوغاسیا «

 . ردشم زاب

 ۔ دلوا شمزاب هرزوا قاوا لخدم هنقطنم كن وطس

 هلمسا ول نالوا كعد لخدم هدینان ود ناس «ندنغب

 هليل ( یروص ) هلتبسن هننطو
 ۳ . رلرازای ( یرو ) ًاوپس .بولوا فورعم
 هجرت هب رع نال « بولوا ید یہ امکح غیراترب
 . یدناشادنا

 ۰ ردشعا همسل

 [: تعحارح ەدەنسەدام « رىفروپ »]

 ندنسار رعشس نار 2 ( كب با رتولا ) و

 لنادجنا لصانع .تولوانداریکو | ی

 «هلک ا تاغ ا هدناشاک اخ ینیدل ء ءا

 ردشعا تاف و هدنحشرات ۷۳ ردق و رعم

 لتس ف هاش

 ترش .
 ۰ زدکتوآ تب وش . ردراو یاود

 هابس

 نیما هک+
 دشاب یع رتشیب نزا قع

 نشود نارکد تسد 2 رچ زا

 مدق نانو ( ۱ )۵۳۵۵۲۵۸۵ ( ۱
 6 تولوا ا عش ریه اشم ۱ تارف رفرف

 لئامه الله  ردشماشات هد :رلخ راد 23 دالا لىق

 ضعب زکلا ؛هد4-سلا شمزاب ۲ ی ۱۷ بو ولوا

 . ردشلر هنلو یرلدرقف



O EKE 3 EN | کل 

  EE ۰ء

 ر ف

 | قرف
 تسین لتفکش تقاط ارح دیما لک

 ۰ : ردکنوا تب وش . ردلتاه

 درب ر ورفیهبش زا دش هغ هک نیهه

Ferguson) `كن هیجوتسا (  

 .دنممو سانش تهر ومشم لا ۱ لو ر

 هدا ۷ و « .تولواندنرلس شعوط هد ۰

 یخ e وق مدکلتفح ر مو ردشعاتافو

 0 هه ۹ زدک تا لیصحت اب املا طم هیدن

 هم و تب اس رد ی و ی زاد هی ی نا

 قطر + هدعل و شهالشاب هکعا رحل رار مقاطرو

 .یدشعازق ترپش ر كو٤ تورا هبنف "هلوبقم بک

 اتم زا نانو ) و | و
9 

 وغاثف )ر وشم « بول و | وا ںدنس۶٤ دق ۱ ۳
 ك

۲ 33 ۱ ۱ 
 هدن ر لګ زات 2 هر دال ا لىق ردسهجحاوخ تاساو

 هسردمر هاو 2 توغ وط هدنسهطا هرش

OE OE 
 "۹ ب

 یامولعمں صعل لد ۹ہ ع ط تمحو تله یادش

 س. .یدرریوربخ عوتولالبق ندفو کې ف وسخ «بولوا

EL وا 8 قوح ۰ یدبا دقتعم هحور یاقه 

Eكالل ۱ لش ها بو واوا ید  

 ماشا N سورل هدن هد ل رات ۳ ۱

 « | ص 4
 ۰ ردشاب رلو رقف صعب زجلاب ندخزات

 هد رق سانت ه E لح شر کا
۳ ۳ ۱ ۱ 
 3 اط بو وا و یسا شع 9 91

 ے او ت | کلی ی ندسب او وأ 2 هل رلقلق

 نوفا رعح ینبدلوا ناو لز وک یر لە وم هاسامرخ

 ۰ E هدب رات برع
 هدف ه .تلص اها ۲ | ۱

(e0 ب 2 ی  

TE 2 ۱ 
 ۰ رد وا بارح ه دعل «بولوا ر ومعم

 ریهاسشم (۳۵۲۳۵۵۷) ۱

 :بولوا ] هد
 [- در E 5 «شموط هد رق یس هبصق نابوتنوم

 ندنویضای ر
NENتن هسنا رفهدنحرات  

 تولوا نالنتساضعا یسلحم و ردشغعا تافو

 ۽ تراقد ۰ یدردا لا هل ونف هلق رط هحنلک |

 لجمروت .لاقساب
 اد وا ا

 ںارناع اعاد هل صع ر هاشم راسو

 قسطت هب هسدنه

 دراو یانفشکل یخ هدهضایر مولع .ردند رندا `

 لواذلا یربح ۳ داف ی

 یسا « هلغلوا یان فوقو ید هعدق “یانو ناسل

 هلو !یرلهرابع ناصقن ی هدرا | كننوضات ر نانو

 ۰ ردشمثلاح

 و ندنسابطاو ارعش نارا

۱ 
| 
| 

 E ۲۱ رد 9 هدسدقرش لامش

 هللراوجو ۷۰۰۰ ۰ بولوا هبصقرب عقاو هدب رچا
 . ردراو یسلاها ۱ ۵۹۰

(Fermosellê) | ۱ 0كناينابسا  
 ا و نا )| سومر

 ا ا ( وغایاس هدوامرب ) سا

 زیکتروب قرلوا هدنسبیونج برغ هرتمولیک ۲
 * یسلاها 33
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 ؛بولوا هبصقرب هدن رق یدودح
 . ردراو یسهعلقرب یساو

Fermoy ( | :كن ه دن ال ربا )  

 2 0 یا روم صوت
 ا هرموا ۲۳۲ تقروغو هددت

 «بولوآهبصقر هدنرانک ی رېن ( رتاوقالب ) قرلوا
 -رأق دغاکو هرو یرلماج زیکد «یسلاها ۷/۳۹۰

 ۰ ردراو یرل هقش

Piernabaz ۱ ۱ Ll ۲مدق - نانو (  

 ۱ 050 ك روتروم ] دبدر
 یتمح هبات وک ینعی ایجرف هدیلوطان | ندنفرط یتلود

 ۶:۰۷ ندنشرات ۱۱ دالبلالق ؛بولوا یسلاو

 هرلهب راع کهدنسهرا هنت هللا هترایسا داد هنخرات

 دادماهرللهنت هدعب وهرلبلهنرایسا ادا «قرهشپ راق

 . یدیشما

 و ري کرو ( ۳ ۱ 1

 كنيثك وا ندننو رحم اب ا ردد رف

 هدن رح اق سا و اق رفا ۳ :تولوا یمسا

 ۱ ۲ رب ول هدنایفٹک ضعب

(Fernando=Po) |ىا  

 هدنجا یزفروک هنیک كن رغ ) | وودناتر 9

 هدهفاسمكهرتم ول ۳ «ندلحاسو هدنرق (هرفاس)

 هلا ۳ ۱۳ بولوا هریزجرب عیات هسلود ایناپسا
N EEN: 

 ا رواوا دج هدتسهرا قرش

 یمطظعا لوط نالوا هد لر ۳

 روک ذم «بولوا هرتم ولیکم ب رص ۲۱۷۱ سهبخطس
 لتتابش یک E ۱ رو ا

 0 هلرکید مانو (ةنرالق )

 «بولوا قلغاط یسیضا را . ردیسهبرق ( لبازبا
 عقاو هدنسیلامش

 :لوط ۳ اد

rT 2 رب 

E هرشولک ٩۰ 
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 ٥ e یسو ورد عفت كا ناو 0 تا

 زود . ردنلارق لحاوس ء ردناکر ر ا 0

 «بولوا ترابع ندقار وطرب قارتع صربق یرلرب

 سنج رنوزوا نالوا یتشیمرادم هحیلشاپ تنيلاها
 هتسا رک ی رلف رطین اشنا كن رلغاط .ردنا لصاح هنا

 هژرلنامروا یواح یراجاغآ شیر ولا هبه راس و
 رمسا لئام هن رلکنرنوتزورقاب یسیلاها .ردروتسم

 هدلحاوسهدن رایشراق «بولوالچاص زودو ىلەرهچ
 .راردماکتمهلناسل چواو هام هنج (ناف) ناو
 كي یساوه ۰ راروینلوا نیم ردق ۱۰۰۰ ذوب

 . ردرلشمهمهشار رلیلاب وروآ . ندنتیدلوا ربغآ

 .بودا ماود ردق هلولبا ندنایزح یمسوم رومتاپ

 روپطرل همتبص ندت وطر ترثک هدنبیتع كيسومو

 یروقو :قاجیم لک ندرت دارت
 یاوه راکزور

 هطاو .رسارلراکزور هج رس ندییغ بونج ردق

 فشک ندنفرط رایلزیکتروپ هدنخنرات ۰7

 هار رح ندنترام ۰ ردا حالضازا رب

Fernando: de ) 

 هللا ینوشح ضرع ۳۰۰۳ هدیسالطا طیح رحم
 (هنور تنس) و هد لوط ۲۱

 ر مقاو هد لاش یری كننورب

 یو «هدلاح ینیدلوا لکشلایخم :تولوا یسه و زتخ

 یلحاوس 2 رک ده رم ول ۳۹ یبسطسو ضرعو ۳

 3 هد ونج ردلتنمایح لیتنریک كيو قلابق ۱

 3 كنس 4 تبوشلو یو رل هطا هرص زا

 + ردرتمولیک عب ۱ یس هبیحطس

 «تولوا تدنم ك یسخاراو مالغاص ك هد؛سا

 ینال وصح

 ۰ ردترابع ندر او

 قاحص یساوه

 و لوصح هعفد ترد چوا هدانا

 یشماق رگش < قوام ءرصم

 یواح یبلاها ۰
 . ردراو یسموم

)Ferentino) 1 aR.امور كالتا:  

 هزموانک ۸٥ كنامورو هدنتلابا ل
 OES ندامور قرالوا هدنسقرش بونح

 هن اځ سيح و یس هعلق : یسهب رق ر

 NANE بول وا صقر هدنرز وا یطخ لو ریمد

 یرلهبارخ تانسهبصق (مونن رف) مدت و ینیل اها

 -را هد ضعب شدلہای ندرلشاط مسج «هرزوا قلوا

 ۱ و هد وه رف

۱ 

 یاثوعبم كنموق تال هدعدق نامز . ردراو یرل

 ِ ید زل ردنا سام دنع هدلحم و

 هدنتلایانا مهو كرا زج (1360/1۸۱۱) ۳

 ره كن هات و هدد رد

 ۰ ۵ ۸ من سوگ

 هحزسنارن و رع« سا وه مالغاصو لر گرد 1 ۳ قوق

 ندزالامور هدنرلراوحو 0 صوصح هنلصح

 توش رها

 «بولوا هبصقررب هدنعافت راهرنم ۱

 . ردراو یرلهارخ یک ا اهدو هل اق

 ةتسلا ( ىجنرفا «جرفا یبرعو ) |

 نارو هنفلخ اوروآ هدهقرش ۱ ام

 ۳ ۱ RAN) ق ( ناسلافلاس بوو | ها 2 با

 کلر

 هن ایسانم هلا اب وروا و ناف رب رع . ردذوخ

 لتوق كا كنا وروا رلقنارف هدرلنامز یر رک

 كنالاتاو ال 1 هقشب ندهسنارف .تولو | وا قاود

 اتاذو , هلغعل وب 7 یمکح کا راز وب هدیج-3 رر

 .دلکمهلس و تیمها كب هتبسنجو تیموق هدرلتقووا

 كسرلتیاغم نالوا هحتیسح دارا بلا وروا ران املسم

 . ردراشمراو یمساو هنموع .قرهبمراو هنقرف

 و كيلوتق دارا لابوروآ كنرف .هسرلیقاب
 «مورهلراسور ؛بتونلوا قالطا هسرانالوا ناتستورپب

 هل رظن رب

 كرف هماوقا سقودوتروا اتاق برص « راغلب

 . زملسد

 شا رم كنرف و :
4 7 

 «(كن )ا اهایدع»] ۱ اشاب دم كرف
 [«تعحاص هنرلەدام « (- كنرف ) اشاب رمع » و

 كاسارفا یرادمکح ناروت ۱ ۱ 3

(E sy۸ ؛تولو وا یربق ۱  BN 

 هاروت لو شوابس ي اغوا توا |

 بایسارفا .هدنکیدشا الا هباسارفا ۶ كرة

 هدعب .یدشعا داماد هلجوزت ER هتسدنک

 « بوناتصق هشوایس زویسرک یردارب كبایسارفا
 سیکترف «هدنکیددتا لتقیتسیدنک هلبا ارتفا

 - دا وا شلاق هل ندعواشو : شعا ونک قوح تك

 تدم ءندنفب

 1 یدا شمروغوط

 نحو ۲ رب .هحنل وا یضقنم یل ءخقتم اج

 ورسخیک روپش» تو هام

 -ارب هدغاطر ندنفرط نارب رومام هنلتق .. تولوا

2 
 ۳2 سس 5

N 



 و ر ف
 تیقاعو ینیدوا بواوا غاص كيکنرف هدنکیدک
 . ردلک د مولعم لاح

 و (116۲۲0[,۲۵۳۲۵ ) وریه د 9 ۱

 ریمد ىع (8 deFer)az j 8 :ارف | ورق

Eیی كنب رل هطا هر راق عا 7 اینا سا  

 ثلثم س « تولوا یسب یع كا كنادلاح

 و ون

 ۲۹ یو هونج نالایش ۰ ردعتاو هدیلامش ضرع

a E Aهردهرعم ولیک عب رص ۲  

 a ورد ا کو كلا «بولو ها ١ قلغاط یسضارا

 و كد یلخاوس . ردراو یعاشرا هرشن ۵

 ت ۷

rye NNN 

 .ردقو یرلیوتنایاش هنقالطا نامل .بولوا براص

 یس هلکسا ناسد نام ی (و رتوب) یادش سا

 ؛بوأوا یاکرن یسبیضارا .ردترابع ندوفرب یک
 .ردرا«ییالوص

 تحوک وا زکلاب . ردقوخ هد یرل را و نامروا

 ع رت اسوموزوا هلاهعونتم تابوبح

 و ی ؛نویق یسهیلها تاناویح . ردراو ییاج
 « ردقوح هدى نا و ءتول وا ترابع ندرغیص

 زکلای یدمش «هدهسیدا راو ینهبصق چوا هلبتقو

 ۵ هد ولو هبصق (هدرولاو) لالواف رتوه

 . ردراو ییلاها

Freudenthal (ایرتسوا )  

 ان زاس كنتل ود ناتسراح و 9

 ۳۵ كتلايا زکصو مبات هنتلایا (قاپورت) هدنسهطخ
 ةصقر یز هک ح اضق عقاو و هدنسلامش ترک ه ارام وام

A:تولوا ها رج او: سه : ENESیسلاها  

 ۰ ردراو ىس هشر اف هل وبا

dilik (Freudenstadt) | 
 ۱ داتسادو رف

 ه رذ « هدنغالا رق ع رغروو

 كنکنلتوروهدنساضق (نکنیلتور)تنتلایا «نامروا

 ۵ ۲۲۵ « بول و ! ها صقر د هرتمولسک ۰

 هدنرا وحو یرل ەق راف یو-ہحو هحوح 3 یبیلاها

 مظتنم یسهناخربمد ۰ اش هتلود

Frosinone ) |كنایلات „| )  
 تو هدنلابا امور | هوس زورف

 ندامور قرهلوا هدنسدف مش بونح هرتمولک ۷

 كب ۰ ردراو

 a ۳ E ی ۰ 1
 و لک قم | را 9

 ۷۱۰۷۰ هدننامز رک اعء اش ؛تونلوت هدصانم ضعب

 ریخت وا تبوش , ردشعا تافو هدنحرات

 نآ a وژرآ 5 نر

 ارتاخ بایخ ومه

 -!رعشلئامع یرحه نرق یع وا 2

 :: ردیطلع تكنيثک یا ندس ] ور

 .قیرط «بولوا یهسورب ( دجا ) یسیجرب
 ۰ ید" تلاس

 ریس ییراتوط یهنیس هنیریت
 را ندر:مد 4سلوا گرا

 یستفم ماش ادا ( هلاةدبه ) یسیسنکیا د

 ارهتاکی ره
 هد باب ناتک صقر

 هملع

 ند دنفا هللا اطع انالوم هلتع نعهدادخب هدعب < کیا

 . یدنشاوا كلاس هر اضق قیرط «بولوا مزالم

 EEE تییوش . یدا راو یوا هدامعم

 ردر لک خاش كلش بود دق لان

 .. ردربغ كلرملک كرلخر هيغ هزانآ" كناهد

E!ی ندنسارعش ناوتا  
e a0 : ردصاح  

 هداروا هدتناورر «بولوا لنو زق یسینرب

 .یدنا لوغشم هلفل راط ع هدننامز یخضام سابع ا

 - نهاوح هداروا ۰ هلتحاس هناتسدنه هدتاورری و

 ۱ ترا هعطق وس . یدردا كاح ۰
  تسیرکن نط رارقس لد زور مادک
 ا یمواز لا وحا رب تشدو هوک هک"

 مدص وچ هک نبهه سب

 0 ی ی حر

 کک ناشت

 < مش ريغب

eR Eهدناسارخ «بولوا  

 ۱۱ 1 ۱ 2 یه ندا لیصحلاعا
 | .ردندنراتشا اج تب ییاوش ا مک هنتمدخ

 E راز اک و مس تتماق یی

 RO لاج زا 0 و ما

 هللا كراي نطو 1 1 ما

 هم i ربخ مدق دا ممشچ

 ۷۷-1 « بو !وا ۳ اخوا ۳

 ۰ ردشما تافو هدنحرات

ll (Ferro! ۳ ۳هب  
 و هدنتاابا هدوروق هدنتسهطخ | ورد

 ۱۱ ۱ رد ا واك ۱۸ كنهنوروق



 ا اک

۳ 
۳ 

 ی 13

 یا یی ین2 مھ

 افت تینا یا

 وا لسسعت هنغلس و هسا شبح ندنفرط قی رظپ هر 1

 6 هد وح a ون اب ۰

 ا ا ا

۹ 

Eهد تج ہا  

eلا سلام  

1۳۶: 

 ندنرلزب نع راز رد |سوبتنمور

 لحاس هک A صف 27 رسعع یجنح وا  :تواوا

 - 9 صح ندتساب رقاو 7 ی جد و روص هدماش 9

 :قردنلوا قوس هشنح هلت را ندنفرط سوسن ۲

 یلناتسر کک هحار واو : مر اف یہجوت تبع شا

 O 2 هلتحایس هرصم ۲ ۱ :بوبالشاپ هر شن (

 «قر هنل
 سرت .ردشعا تافو هد ۳۰و «تماقا هدم وا

 رثردیا ارحا سط دطرول هدنس ۷ كلوا

 -وس ) كنهرلکنا ( 1۲۵۳۵ ) ۱ ۰ 2 ۱۰
AEN 2 و 3 ۳ 

 ا( تابا 3 هدتغلتن وق ( تسص ۱

 NAN «بولوا هبصق

 و یسهقرباف هریب روینشم یکم كوب «ییلاعا
 ردراو یرلهناخکود ندعم هلتاجوسلم تا

 نرق یجنکیا ( ۳۳۵۵۵8 ) ) ۰ . ۰
 ندنساطخ نیتال یدالبم E ی

 تنو و .یدنایملعم كلروا قرام روطاربعا ءبولوا

 .یدشمنوامیفرتهفلسواسنوت هدنخرات ۱۱۱ ندنفرط
 یتسهسدا رات ا هترل هبطخ ضعت

 . ردذوجوم 7
Aurرحم راحت (  

 ۱ام ۱ دیو رف
 .هریزجبونج كانسهرب زجهبراتبن ) ۵2

 تماس و هدنق كس ولا ۰ه دنسدق رش بونج تا

 هلا لروا قرام و

 هد هاتف

 3 بولوا رل ؛طا كچ وک مقاطرب ه دن ونج تخ

 : ۳ مس
 ندنلایت هدیفب تردو كج وکی سکیا «تجوسیرب

Eرلامور سا (۲۳۵:۵۵ز۵)  

 تتعارز ءتولوا ندنرلهد وعم هب وزو

 .یدزونلوا عز یسهبلا كدودح یهدنب رللراتو

 ۳ ردو «تولوا ی- ہد و-ہعم ك راق سووا لصا ض
 ب

 ىدىعەر ر وپمتم هلنمسا ( موت اف هسنورف) هدنت کل

 نیغربق یرلیهار . یدبا راو

 2 یدرلراصا قایا

 نیلای؛ترزوا ككرلروق

 یا سحا ( 1۵۷۵ ) ۰

 هطقن ییونح كا تای ونح | دراو
 ی

 نالحامو هدنن ونح یابمام كنهنوغاتاب :هرزواقاوا

 ٴ تونوا و قلانق هدنسهب روا كن زاغو

 (۲۱۱۲:666 و فی

 7 و و

 I تاد چاق ر نده ام |

 ف ر

 ناعم ندنفرط و هک ( ام هورف )

 رسا ضار هب یون بانج روضح «بوآ ژو ! وا ۳9۹

۰ TEA, 

 یربخ كنو و شا ضعیف رشت هلمالسا « هایم دقت ۳

 هدعبو سبحو ذخا یس بدنك« هحنل وا لصاو هرلمور

 .  هلوا لئات هنفرش تور هدلاحو . یدرشا بلص

 2 2 الایراصنالاو سلب هورف )اک وام

 ؛ شکل و یضاح هدناونغ ی ٩ واو رد وهبقع

 یتاخاوم هل | ی اعلا ةم رع نم هللا دنع ندو بناحو

 كتتالوصغامرخ كنهرونم هنیدم «یرهلروس ارحا

 بیصم كب E « و هغمالبوط ین رىشع

 . یدا

 . رد وح هلادفعض تیاور
 ۱ :بواوا ل هک ( یداراا

 فرشم هلمالسا فرش د هرو به یون بانح دن
 شهلیوس یرلتب وش هدنتعرع ندننطوو ؛شاوا

 ا

 شدلوا لخدم هتنداپش کاک ترضح

 تام س هورف)

 هد رجه لاس یجننو

 او عا هدنک كولم تدار ال

 اّیاست قرعلجرلا ناخ لجرلاک
 ادب اقا, قلا ز »۱ تّمغ

 امار نسحو اهلضاوف وجرا

 كلام هک (یجرزما یراصنالا نامعنلانب هورف ) _
 کەر

 دیش هدنسهعقو هماع و و ا

 ندنواو دحا «تولوا ندندالوا راحنلاس

 یه

 هح یانندناقسا و ۰( 1۳0۲08 ) ) ب ,
 طع رع (:۲ 00: سوارف ) ۱ و

 -هطا دنالتش هللا هدنالسیا هدنسلایش مق تنیسالطا

 Er عبات هنتل ود هقراعاد I فر

Vo RTE 
 و نالوا دتع هدنرلهزا ییرغ لوط ۲ ۵ هلا

 یس۱۷ «بولوا ترابع ندهطآ ۲۲ هعمتح رازح

0 ۰ , 
 او یلامش ض رعع ۵

ENSجان اس رقت رقت یر هیحطس هحاسم  

 هروک هقتسناتسا ۳۹ اه کی سویا ھم واک

 نالوا یرلکوس 2ا . ردراو قراسوفن ۶ 0

 یرلیضارا ۰ ردهرتمولک ه۰ ییود كت ( ومورتسا )
 ۸۵۰ و ۰.۰ یرلهم ضب « بولوا یلهضراع



 ھر ف

 ۳ وا یرانامروا . راقبح ردقهسرلءافترا هرتم

 «رلردروتسهلرلاعح و رلراح لیشی هدنروص یم ادنابه

 فلوغ) «هدلاح ینیدلوا یراقوكب یراضرع هحرد

 ۔ دنلوب هدنتلآ یرلرا# قاحیص كن.يدنقا (عرتسا

 قرفنالوا هجاوه هدنسهرا شیت هللا زای .ندنرلق

 یطسو دح هرارانازبم نیشیق ؛ بواوا زا كم

 هاهحوو . ررتسوک ٩ ۵" نزاو ۷۰ هرزوا

 اوه . ردننرس یرلزایو قاحیص هحقدلوا یرلشبق
 زاكی « بولوا لسیسو لتوطر هدنروص یاد

 «بوبمهشیت یادغب هيلع "ءانب : رو واو نک

 E لج زکلای
 رادقم للیح «بودا لبم هغلنا وح هدایز ندتعارز

 . رواوا فالوو هرآ

 ك
* 

 رغ ا كن ران ويق رل رر دش نوقو هلکر خ

 هحاوهو هحیضا را تعبط رلهطا وب ۰ ردقاشوع

 هر أشم هن رل هطا هداقروا هللا هدربه و

 -راتکلمواندناقسا هحیلاها تیسنح «هدلاح یرلقدلوا
 ا بول وا ےاکتمەایناسل حورون یسلاهاو عبات س

 لیول یرا هرو ذم لاها هراس هقراءادیمسر

 هب هيح وقسا

 E ا وا

 ها نوش و

 رامدا ر روسح و

 ۱ | السورف

 | تاارق یکیا

 تموعرح

Ti 

 کو کس كدهنحرات ۷۱۸ ند ۷۰۷ یسبجترب

 ی رپش (ود ووا) « ۰ بوروس ام هدتکلم ییا

 نر

 س یتبدل وا < شمت ال اتق

 و ؛ شعا تم واقم. هتمالبسا لها سلدناو

 رکیدنوجیمافتنا ذخا كنردا
 . ردشع وا ندنفرط .یرداررب

 « بولو وا نارق Ea کلاپ ییحن 6

NNشلو وا ترا هب ونودر وایردارب هدنحرات : 

 یس ترا «قردنل وا ظاقسا بقعرد هاب هتسواسمو

 ردشلوا فلت ندصر هنس

 كتاه هدنسهطخ ناتسس كناتسن اغفا 2
 داراهدنتقو هد ونج هرم دا ۵ و

 هدنرژوا (دوردرف) هدنسدلامش برع هرتمواک 2 ۵

 هدیقرشلوط ٩٩ :۷ هلا اش ضرع ۳۲ ۶۳
 یسیلاها e ء.تولوا هبصقررب E حا

 ی E DE ؟سا «بو واهبصقرب یساكب 2 ردراو

 د وج ناطلس بول وا تارخ هدعل ٠ یدا دوح وم

 2 ردشملوا رامعاو 2 ندنفرط ات کس

2. a @ تولوا هرف | 
 N راتوط یر لیخیاو ی صر ق هدنشاب

 در لردا ر ر وصت هدننروص

 روهشمهلناونع » ننربشوداهرف « 1

 E كانتسهباکح مگر کسا

 ا
 .هقرا كغاطرب ندنفرطیبقر ٤ هلغا وا تک قشناع

 >اهرف

 یسهقوشعم زی ورب ورمسخ ایوک « تولوا

 لصاو هنسهق وعمو ی وا دو سلح هدنس

 2 یمسا ع ءا. شمراب یغاط نوجا قاوا

 هدنقح راندا رادهج هداع قراخ هدنروغا ینهقالعو

 . ردشمخ ۲۳ تر لثم روللوا برض

 ENÎ داهرف

 كد هنشرات ۱1 ٤ ندنخشرات۱ ۸۲ دال لالة ىسجر

 و ا ناردزامو « شمروس مکح
 یا

 ۱۷ ی ۱۳۹ ددا رف یسک م

 هلا سخ و طنایجد و ؛ شمروس مکح كد هن رات
 ی ربنک اواو لباب  هلقلوا تولغم « بودا برح

 شماکح هتهج ناسارخ ۰ بودا بئاغ یادهو

 4 تودنا تد وع هل دا داما كرل نارو هدعل «هدهسبا

 لتق یسیدنکو ناشیرپو وح یت رکسع تسخویطاآ

 هد راذکر کشاماعم یثراقهنب رلقفتم قجناو  شعا
 ۰ ندنعیدلوب

 ردم ۰۱ لتق

 داللالق ییحنحوا درس

 هراز ول هدعب و قاغتا هلرلبلامور ادا ۰ بوروس رکح

 واو ؛شقعا برح یثداق

 ۱ . ردتهوا لق ندنفرط

 .د وعت هتش لوا هنس ۷ نددالسم یسجدرد 1۳۷

1 .22 ۳ 1 

 داد هرات ٩۱ ند۷ ۰

 داءهرا هلا داد رهم یرللغ

 ۱ شاوا قوم هد هب راح ییدتا هل رلملامهر 3 بودن ا

 «بولاق ز>اع ندتمرب صاب ی ایصع كس هع «هدهسدا

 تدوع هلب دادما كرلن وب و منا

 لق یدادرت نالوا شا طبخ یتخت . بودی
 ارسا ینیدلواشا۲ هوا هرللامور هدعبو ؛ شما
 هلا صم دقع « دارودا هداعا ییهراسو قاحنسو

 كداهرفیلغوا هایم هج وزددنسدالیمےرات هو ؛شعا

 ۰ ردشم لوا ممست ندن ذ رط

 احتلا هرلبناروت

REO EE ندناناکشا ۱ 

 هد هب راح ٤ بولوا ب والغم ندنفرط ران ود



 ترادص اتم هعفد ییا

 هنتسنح واتا ۰ وأو ها ندارزو شک

 قلیهابجوق .بودبا تأشن ندنواعمرح .ردیوسنم
 ن دارح ناطلس « هرکصندقدقح هدف

 یساعآ HE هدع و لوا روخا ريم هد رود تا

 ترازو .بواوا یسلا ولیبامورارخوم . یدیشلوا

 هد ٩۸5 و : شا وا لخاد هبارزو هصز هلن اهعبار

 كهاشو ¢ رام دفع ا وا لات هتبرفظم

 هدن رار هاش رط نهر یردبح ازربم یسهداز ردارب

 اس مدنخرات ٩۰۹۹ . یدشعا تدوع قزل

 رهم هل غم وب 15 و « هدنلسع یجنکیا كناشاب

 رومایآ زکسو :شعل وا ماست هتقال ةدهع ترادص.

 اس تیرومآمو لرع هک نک 8
 ناطلس هدنحرا ۱۰۰۳ ۰ ید وا هداعا هنسهش

 ادا اصابت هدن راس واج كن رلت رضح تلابناح دک

 هدنرزوآ نوط “هالا ی رفم الت
 کیا هدتمالشاب هب هب راع :بوروتیریوک

 یهدنرقلوناتسا .بویماکبیتفلخ .هدقدنلوا لزع
 رو *شعا افتخا .كرهلک هنکلتفح

 < سبحه هلق ید .قردل راقبح هن ادم مادعا ایقاعتمو

 تجچ هما
 ۳7 کک 1

 نفد هدنراوح ( هضر) یراصنا بول ءقرهنلوآ .
 هک او ۸ هدنسهعذد یجنرب ۰ ردشعلوا

 روسح . ردتنعا ترادت کا ك

 يمدح کەدنز قس نار 1 هاش : تولو اوا تاذرب ردتقهو

 یاقر تكناشا نانس نالو ینحمه نحش . ردگوس كب

 تر تو ثعاب

 قول اق و لاخ ےس ن زاطاسز ر هاب ۱ 11

 اشاب داهرف
FEE 

 لس ناطلس .ردلصالایاورخ :تولوا ندنسارزو

 قو دل وطاب ۱م دنماو ته رفس ناربا كهيلارادمناخ

 E ؛ شل وا رومامەتسةس ر كرلشاي لیزق

 هنلکنت تنبل لا

 لتتیو ود صح "یصاع هدنح را ٩ ۷۷ :تولوا رومام

 كحاشدابو ؛شقا حتف ندکی یتهج ماش بلا
 كس جوا یلکو تامهم هدنء رع هن رفس ناتسراج

 شا
 نالوا یربث

 لاح ناجاس ۱

 دربناح ندا ناتصع نالعا مادماقن

 قاحتلا هر ولاه ی ۰ توس هلا هود

 نیم ات یثیاسا هدتهجوا ی را ورم هفت رود تا ناخ دم ا
 نالوا نند رش وک تدش هدایز «هدسیا شعا
 هللا هیفاو تاصیصخحت «بوایردلاق .هترزوا تیاکش

 -اسشعا هل هدلاح ینیدل وا نعت هنکلیلاو هرادنمس

 درک قرا و و هندی ی اف ندناف

 ی ةرمع هدنشرز ٩۳۱ «هدلاح 3 ها لات

 . ردخموا ماعا

 اشاب داهرف

 .یدا ندنرلیدتهم رات یردب «بولوا ندنطاط>

 نوا كنو بان والثان هنهحوت كيلا رام هاشداپ
 « رددشوا داجما ترازو یعنثب دن قرا وا هداعااقون

 یناطلس یامهیسهع رک كناملسن دعناطلس هدازهشو

 .خرلطخ خسن و ثلث . یدا

 .فحاصم ىلخ رب . یدشقا قشم ندب راصحهرق

 و سونا ورود دول

 2 وا ندتساررو یاخ

 .هرزو هاقا.وا قر معمد زانح ی رلهب ده .توزاب هشرمش

 .تولا اا بودا تافو 3۵ ANI یدتععا 1 طفح

 . ردنوفدم هدنراوج ( هضر ) یر صنا

 تر ۱ ۱ هداز اشاب د داهرف
 دیسکیا رار هلدجا ريم یردارب «بولوا یلغوا

 نسح . ردرلشو ترش هل رات راهم یهدنلطاطخ

 یراصتا بولاابا . یدر لشعا قذع ندب رلردب یطخ

 زبم هدنرلهبرت لوا ناخ

 : ردراو ف رت فحصم کیا هل طخ تاک هضم

 ملس ناطاسو ( هضر )

 دنسل وح یني رش عماج عاف ۰ بودا تاقوەد ۰ ۰

 ۰ ردن وئدم

(Pra)کک ورام ناساکعا  
 داداه رفی درد بواوان دا

 « کاره دیا مست ی رد یقافتالاب هلسهدلاو ۰ ردد وا

 هنس شو : شعا د وعق هت هدب دالیم لات ی 3

 ب ودا ناصع ىس ce 2 -ل دروس و <

 لک یس فن"

 .نادشهدناربا ( ناهارف دوخاب ) 1 4
 «تولوا لوکرب یروط ہد رو ۱ ب ۱ 0 اف

Eءهاکمتا رخ ییوص یزاب ۰ ردخسر 2 ترد  

 هما رطاو E ندنفر طظ لاها <توااق زوط هدنب د

 ۰ رولو ءا لقت

TL ADT E 
  9ںاھر  Oر ۱

  ۱ءتولوا هبصقر هدنسهرا مش هلا



 یر ف

 نانو ارخا هنف رطره ك اناندو سن هلت ر دو هوا را

 ۲ ۰ ردروېشم هل رللاخ

 ب وا ند تسا ر عش رفعح

 ۔اوج ی ب هصت نهار و ا ۱ ۳ ییاهرف

 | رعشو ال صد مر دا ینیدل وا لوغشم هلتعارز هدنر

 نارا

 ك

۳ 3 ۳ 3 ۰ > 
 فو ئ اا تاب دحس حس هر وشير وک یو هلا

 هرلظن ا «رار و ن ڙح)) كتىماظن ۰ 3
 3 ۳ هه

 ردندنسهم وظنموا تب ییارب وش ۰ ردشهلب وس

 غاب هزات ید تشاد

 عارچ نوچ ورد هدنشخرد هلال

 کو و

a 
 . 2ار

 هدر موی دیو لو در

 / ۹۵ تل تر حب i2 بوس و و را

 قاحنس جاغ هد د تان ال ره ردا | 7 ۰
 ۱ ۲ تاج رف

 تاحایآ هددو هدنس صفو ۱ ۰

 حک لحام ك ره 1 مان هدنسدلاهش فرش هرم ها
 اش ب

 ف N مقااو هدنرزوا طخ لولرمدو هد رق

 هاف رش عماج ۳

 یس“ همت یراوس

 راو یراهارخ

 لاها ٤۰۰۰ «تولوا هبصقرپ

 6 حس هی هار
SEERر  

 چور ۰ رد علف نع ی 0 و را کک

 هلا هرصذ یسهبحأت تند ) Vira هر ( یمسا
2 ۰  

 . ران ج ندهن رق ۹

 تكتارههک هردربنر ةدناتسناغفا | 1
ORDضرع ۲۶ و هدنتهج یرس ( و رد ر ۱ )1  

 تكنسهطخ روغ « هلن اعم ند ) دوز اک ( هدنلامش

11 1 ۳ ۰ 
E EIS)یر وط ھه شرع بواج  

 1 TS ندنناب تانسهصقهرف « 2لرود انایرح

 تنسهبصق (شال ) هدیغاشا اهدو ..رشو اه د ا

 (رارن)و(نوماه) كناتسیس «رورا
 ۱ رخ = زولبکود هتخلتا طب اب و لوک عسا ناد

 اسب
 ناھ هدنمس وم ی هل ۱ 1 وت . ردن وزوا ا

 كب وص هسیا هد راہ تاليا «تولروق نوتجسإ

 رااودجو «ردقوج
 . رلینالل وق

 هدنضارا قوس هایسهطساو

Freya | ۳اسا و اندناقسا یسا (  

 مر ی 1 ر

 صوصخ اکو نوک « هع

 هیمست (غاسرف) هدنرلناسل یتیم هببسو <

 ۱ قشعو نسح هک ربط

 . یدا را .بونلوا

۱ 

 .بونلوا دع

 تنسهصق بایراف کو 8
 OT را منا ]و

 1 ۰ هل روس تعحاصح هتسهدام

 برف ۱

sC 
 ا ص۰

 2: ول واندن اثمو

 ۱ دام را نیز هداجس هدهنکلکو ؛ ؛شعوط أ

 و یسهموظنم رب هارن :اونع » یالحا ناتس د )

 تابحرب هدن راح زات ۳۲۳ 2 ردراو یراعشاورد |

 ردن دنسهم وطنم وا م تس یار وش 4 ید

 یردو" لد ۳099۱۲ تح نکس

 یرهوح شتعخ هه دیهک

 . درفتسه یرهوج نع لب نڪ
 لا درک حرش  شتدامز

 ور قرن ۰

 ۰ ردنمع و یس

 ا ووا ندنسارعش نارا ۱
 هدننامز ج EE ردلن ۱

 EF ها یعایروش ۰ ردشماشاب

 دارو بس یا هدا مد نامر نامر

 دزوع لای رود دوشوت زا هک یسک

 تسا مرک مرمسح شا مدزوس ز نانچ

 "دزوس ناتا و تسد مشک دلتا رک هک"

 هده رج وسا ی ( ۰

F9(هتراس) عی ات هني روم ( را . 

 كتموکح عب هیحات نالوا یانه هدنرزوا یباح |

 ندهنرب «یسیلاها۱۰۹۰۰ «بولوا هبصترب یزک
 رين وهتسارک «ینقوم هدنطخ لو ربمدندیک هب هنازول

 هیصا کیا تكکو و نوزوا تاب :یتراج تاناوحو

۰ 

 نو 2
۳ 

۰4 

OE |رک بل یی نروح رل هنیک ام قور  
IS۰ ی-هزوم 6 یہ 0 یواین یدلح ۷۲ ۵  

 «یراتیعج هحعدط نوبفو هفیتع رانا و بط نت

 .ردرا و e قوتحو «یسیدادعا

(Canton de Frilourz) yraa>li | ° 

 ا ا
 1 .بولوا ندرلیک هدنتهج تر تكنیحاوت ندا ۱

 و رسا ىن ابرغو اوج ۱
| ِ 

 .رددودع و طاح هلسهبحات هنر یحد اقرشو 51۳

۱ ۷۲ : 

 غروب 3 کم ۰ و ا

 هحسوفن ترم کو Ls . رو شود ین

۱ 
 لتاشوت «بولوا زود یم ق لامن برغ . ردسهصت |

Eردراز یرلدوو وا رولوا دتع رد هب . 

 2 یرللوق كنلابج بلآ هسیا هدنمسق یونح قرش |

 ۱ كوس هد رق سقافسا ه دهبش رقا

 ت

 1 بول وادرتد ا A یسهبحطس هات

  ههرتمولیک عبر رب هک« ردراوی مسلاها ۹

۴ 



 و

 (نوزلوم) نالوا یافنرا هرنم ۲۰۰۵ ۰ ردا
 « هک روک هرظنمرب لزوک ك: ندنتسوا كتغاط
 كرلغاطو 2 رلردنا تیغر هغمقح هةتسوا را ات

 و و راع نور و رد داو رد ا

 «بونلوب هدنلخاد یسهضوح ( نر ) یظعا مق
 راع ) نل ود هنر 8 مبان هعامریاوب

 .هیحان غروب رف «كرالک ندنسهیحان ( هنر ) یربم
 یاججاقرب ندلوصو غاصو .یش هلامشندبوتج یس
 و ( هنوز ) یرلکوس كا كرلن وب هک «ردبا دخا

 (هبورب ) ندا قس یلوک تاروم ۰ رد (هنیژنیس)

 هنلوک ( لتاشون ) بوقبچ ندلوکو ید یرپن
 كنهبحات . راقا هدنجما كنهحاتو ردق هر هحنلیکو د

 (ونح) 1 دررادقمر هد ونح یاهتم کلات

 .هضوح یغامرا (هنور) ی ا «بوایکو د هنلوک
 لا RE NE یو ؟ لتاشوت ار

 هنیربرب بوشیراق كب یسیضارا كانیزلهبحات عروب رق
 زار هداروا ید كنسهیحات ( هر ) و درک

 ( تاروم ) كرو لتاشوت درک رولا یر

 . ردتضالم هتسضارا كنهبحانون قرط رر ڭنلوك

 ۰۵5 هدنتبج رب ورغ

 . ردراو یلوکكحوکرم هلیمسا «لوکهرق»
 و لدتفف هراس  سک

 ییا ره « پولوا
 یشاط هسا زکلاب «بولوا

 ردراو یسهبندعم هایم

 غاي و را «نوتوت

 . رولوا لصاح

 بول وا لزوک كب یرل اعسح

 (E روم ندندوس كن راکشا .رینلسب ریغیص

 ندربنیب ول ۰ رونلوا جارخا هاتیلک .بولیباپ یر
 وسارک هلرلیش همروا ندناص هیلم عیانص هقشب
 :تاناوبح هللا هتسارک یاحارخاو ندنلامعا هاو

 هدناوک لتاشو ۰ ردترابع ندهرتاسو ربنب «یرد
 ید طح لو ربمد کیا < یک ییدلشیا رلرولاو

 كتسلاها .ردالیپست ینتراجش د دارهداقش یبهبحات

 ید هدنعاقرا | ۱

 یوه مجامع میم

 قووص ه دشت حح تونح

 ردمالغاص هدهدفرط

 چو وو ویو کم

NSE 

 ضعبو یراتاجوایجلا و
 . هن هيلع تاجایتحا یریاخذ

 هلیعاونا كرلهویم «بولوا هدرادقم كجهدا تب

 ید تابوح نایازاپ هنحارخا غ

 ردرا۶ ی رلغاب 7 كلوك یا .

 ہا =

 7 ها یاتترا هر

 هلال ا ا ر 4-۱ . رد

 و فو هد یسکیا رانا لو و

7 ۱ 

 1 TS كاوتق یظعامق

 هلتدم هنس چوا .بولوا هطرفم لوصا یتموکح

 یاد ساغرا بک نداضعا ید رونلوا كاكا

 ےهنالغ هی ورب : ا ا ی

 ( هتسیوو ) ى0 و هرات لوک هرو

 1 ردمقنم هباضق یدب هل رامسا

Fribourg-im-=) ۱ ء 

 - ÛY (Breisgau | |واغسيرب ما عروسرف

 ) لاو

 هبح ات ۰ ردا

 كنەھورىىلراق هدنغلهقود كوب هدات هدا

 كن( هلاب )وه دنسدب تب ونح هرت

 یزکس ع تارا مقاو هایت !تانامر ارم رگ و در

 rE « یسلاها ۳۰ ؛بولوا رپشرب

 « یرلهناذکلسا قوماب و كسا

Yo.یسهناخشک یواحیداح » 

 كتلایا - .ردراویراج كالشياو
iVi“یسلاهاو هرتمولیکم ب  

 یی 7

 . یرلهق راغ دغاکو

 « ییونفل اراد

HE 

۵( 2 

 (یلع بحرازریمنب هللا بیتح ازریم)
 «بولوا ندنسا ی نا رت  اا ی

 یسیدنک ءہدلاح, ینیدلوا لناربط یدادحاو ایآ

 : ودکن وا تبوش . ردشعا تا هدن ا فصا

 ارام دایرق بشو زور یدینش
 ارام داد یدادن و دادسز

 هدیلامش یاقیحآ (1۱۵۵۵0۲۱) 1 ۸ 5

 (سیولیا) كنانج تام ) ترو رد
 E رتمولک ۲ ۷۰ كد لفغ رسا هدنتم وکح

 هدندنامش برغ هرامواک 1:۷: تی وغ اش و

 1 لامش هرتمولیک ه ه كن

5 

 1 «بولوا هبصقر فر نج تا نتلتن وق ) نوسفتشا )

 ٩۰۰ ردراو یسلاها `
 ۱۷۸۸۰ «بولوا ندشیقشتسم | ار  ۲ 1۵۱۲۸۵۵ ) RATESربهاشم نا

 شعوط ا هدنح رات

 ا دولت

 شم زاب انکار لمکم هرزوا دلج ء هب هحنیت ال

 رخ اهر و حس ید قهنرع لاهل بقرضو

 «بولوا رمعم قوح

 هدنریش ( نو ) و

 «یداتایحرب دكدهرلنقو نیش

 5 هدانا هدامسا ول ےس
 . رد وب ید اع چ اقرب

Preeti) ( ) هدیرغیاترثآ 

 ( را بس ) كنهدیک له | نووسرف

 ندسیع .ردشغا یلملعم هقرش



 ی ر ف

 روم در وکلا رمسسو ۵ دی رحهد رہاکنا مات

 هلا لاد ضرع ۸ چپ ہد رق

 «بولوا هبصترب e س كرحپمروآ ذم ہد ۔ےہ رع

 1و فا

 یسهلخبق «یدورتات :یساسلک یسلاها ۱ ۰ ه

 شر ی , صح هنس 4ر كن راح وح 5 گم

 . ردراو

 (Plrygie)  اکیرفد وخاب ۱

 ۳ ی وطات 10 ET ۱ | اخر و

 هروک هنا امر یدو E هک ردهطخ كوس ر ه دنس«۶ دق

 ہد صح صه ا ءهنىزەكد ر ] هطا ابرغهایتقو ؛توغنکد

 لیزق یی (سبل1)یخداقرش «هناحاوس کدهرقو

 نلسدنابمر ۳۵ كف 2 نکیاشلو ول دتم كد هنس :ارمقامرا

 ترابع ندر لقادحنس بحاص راصح رقو شاک

 اسم اس « ابنتب "الات هدلاح وب . یدیشلاق

 دود هل رل هطخ اتال جد اقرب ءایدیسب بش

 لاها ۰ یدا

 ء رلیدنا د ودعم ندنماوقا حسالب ؛بونلوا همس

 یسلاها یعدق كناروا یرلیدنک و

 ( یت ندشا مور هد هس رلید |

 ءایدبلو

 غورف ايو غیرف دوخای جرف یسهعدق "

 هدندافتعا قلوا

 هطخ اک ارت

 ناسلو «نونظم یرلقدلوا 2| هاروا ندنسهعدق

 رو تاداعو

 ینیدل وایر لا ثم و تدسانم هلبسهع دق ییاهاتكناب رلیاو

 انشا تلودو و ۲ لقتسم تكنابجرف ۰ ردتدشم

 و ES هنشه اس و

 هب ه ریغص تناسب قوح ادتسا «تویمللس ییدتسا

 هنیلا كس رل رادمک < بدل هر کس ندتدنلوب و

 .قرهنلوا طض ندنفرط ی ُ؛ شن

 و و ؛شاو | میات O ا ءهنتلود نارا

 OE هماغ رب هل SE تدمرت ه E ریکناهج

 كرلىلامور 1 با ندقدنلوب E 2 كرل

 عیطااب هدنمابشاكنتل ود امور . یدیشمک هتطض دی

 وحلس مور SNE : شەشو هد هنغأ روطاربعا قرش

 ا کهداروا هدنضارقنا كتلودو «قرهنلواقاحلا

 اع فاو ا E ه نودنا درفت ادا

 مس Ea ولملن امع تو خر د ینیدلوا

 هنریدنک كنسهعدق "یلاها .ردشهوا هتمست هلیمسا

 9 رلصقر یر لت داسع م تولو ها یرلیهدم صوصخ

 .دضعب ندن رل هب ذ ذاک هبلا .ی درونلوا ارحا هلرقش
5 

۳ 

pers 

۱ 

2 

 یادش دد ندنفرطر لیلام ورور راب ول ل کسا

 0 دا رومشم هاتنابح رابات رف هدع دق نامز

 ريغ e تراپم و ه دعب اذص

 ۰ ردرحتم

 ا نارا (ندلاد رف)

 نع تواوا ندنتسا رعش لوحا دد رف

 هب دعاس :هدلاح ینیدلوا ندنیارفسا یهدناسارخ لصا

 و یوه ماماو : شعا NE هدنافصا هدننامز

 د ردشعو یربهاعم كركب وا ندلاماظن هحاوخ

 یسهرومشم هدصق لصفمرب ولی کوک و یر

 دم ةدصق . ردراو یلاوبد یواح یس ۰۰۰ و

 ۳ رد وش ییلط» كنهروک

 ییالود یایرد نیا جاوما زک ماش زاع

 یناجس تشط دمآرب نیدز قزوز دشورق

 ما را ره دص دمارب اب رد نا جوم جوار

 5 ییاعح لی روانش لک طی یوررب وچ

 نیرخأتم ( نینلاهابب دمع) |
 ندبلاومو ندهدنیع ءا رەش ۱

 o زدىلغو ها كندنفا تا مالسالا ڪش « بو اوا

e ۱ E -ردکنواعلطموش .ردشعا تافو : 

 زالوا تراطش هدلد نالوا هدت رع هوک

 یدنفادرف

 زاوا تقاطل هدناسنا رسقشع هیدن

 رقیق کک نیدلادیرف

 كنبك اکرابتخت نیدلا بطق هحاوخ « بو اوا ندهنظم

 «بواک هاند هدنله د هدنح رات SUA ردىلغوا

EI rdرا لاحرا اا ههانشاب تا  

 كمرحم هنسرر هم تو وا داود راز مولا یسەنرت

 SE EE ۰ رونلو |

 لج تانه رت تحاص ایل وا ماظن حش نالواروپشم

 :ردندنسهب افراع راعشا الج یعایروش یا

 تک رت كانغ

 تدار كا

 عچ راوز قوج كي هدنشب

 رو نو هک تسل ب

 نم یورآ هک هل یزور

 رع هم مدروګ شوخ بآ تبرمش كي
 هدید زی توت كاخ ۳2 هرز ناک

E 1هو « راطء »]  
 1 . هل روس توماس ۱ رادع نیدلادبررث

)Friedberg) ۱ ۱ ۱هناا هلمساوت  
 بول واهبصق چاقر هدننکلام ۱ بت ۹

 تروفقنا رفهدنتنایا غرولدنارر گن هبسورب یرلکو كا

 مدتسقرش لامش هرتمولک + 1كتروفقنا رف و هدنغاحنس



er. ree 

TT eV 

mA 

 نوا « قرهنلوا.بصن هنغلاضعا هد یا

 راک

 ةنکعنایدنادانک

 0 ۸ ّ هفیسناد ندنب و

 یر هرم ات ةخوحو یسلاها ۰ :بولو
 ۰ ردراو

 من نرخ ما | ی دیرف

 ENON تولوا ندفشایع)

 هزاح بناج هایتمدخ یتناما نوباع ةرص هدضرات "
 ملطم وش . ردشا تافو هدناوصو هماش عر
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 رواوا ناق ممشچ هلتقد هکیور باتهام

 روا وا نامه و هکر ع“ ره ثكاصو ماش
 تل هد یار ر ,( درادبع (

 IEE rE تولوا لدا

 نواع ناویدو ؛شلک هارد هدن داعسرد هدنرر اثرات

 ناود *یدما هدع و هدنرهطوا ترادص ی

 یحنح وانواع نمی امه د۱ ۲ ۵ ۷ ؛قرهناوب هدنتیع»نولاه

 تفت رانا هترهدا ۲۰و هنت اتک یجنکیا هدعب و

 شل راوس .تصن هنت اتک شاب نواه نیبام هلا لوا

 "الماح یتامرف یلیلاو رصم ك 12 ۶ ٩

 رار هلا هبلا راشم .قزهل روس ماعا هرصم بناح

 هلا الا و هد ۱۲۷۱ ۰ یداآ شعا تدوع

 تافراصم :a هد ۷۷ و .هنغآر اشتسم رکسنعرش

 سلحم هد ۹

 هد۸۰ و 0 هالقن هنفااضعا هبلدع ماکحا یالاو

 الا و

E. 

 قرهلرويب بصن هنتراظن هبرکسع

 را 1 هد ۸۳ هنتراظن نواه فاق وا

SAE)فاقوا ۳ هد. ۸۱:۰  

 هد ۱ ۲۸۵

 م یمظع ترادص هدنر وص نوک نشت

 ۰ هش رزوا ی ول كعاراشتسمو « هد ۷

 ۳ تردا ق هنتسایر هم اظن

 سلخ کر ۹

 ناطاس هدلاو هایمامضنا یتا ضعا الو صوصح

 ,یمدخ ول دشت و شاو ؛ شا روی بصن هتخاادختک

 شبو هنتسایر قیعج ارجا هیلدع

 .هنس ۱۲۸۸ یدلاح ینیدلوا هدنسمدمع 39 و

 هس ز تب 3 اع هل حوت ترازو هتسهدپع هدنس

 هدهروک ذم هنسو ؛شلروس هلاحا ینراظن هصاخ

 ۶ ظانهب رح ودق کا چ وا هک نداشاب مدن دو

 و ؛ شلوا یرشم نواه سام هدف و

 زاطاس .بوداتافو هدنئاوآ

۱ 

 را هه هد E 3 را ۳

 . ردشمالاق لوزعم نو را هد رگ تده

 تكتسهطخ هلاکت هدناتسدنم
 كنسارح تانک و هدنتلايا هکد ۱ 0

 یزکص قاحنس هدنسبب رغ بونج هرتمولیک چاقرب
 یه هود را و یسلاها ۵ « بولوا هب صقر

 هرتم ولیکم ب ص °N یس ەيجطس ۳۹ كانغ احنس

 واک عر رم هک ردیشک ۱۵۱۵ ۸۲۰ یسلاهاو

 و نللآ یشک ۲۷ هنشاب هر
 یساوه . ردا لصاح مجرب یلتیلک .بولوا قاقاطب

 ل 2 3 آری و ناتسرام و ایرتسوا ( 1۲ ۰

 (نشت) هدنسهطخ ر كنتلود 3

EE O EO RTمدنس  

 یسضارا . رش ود

 یسلاها ۰۱۷۰ تولوا هیصقر یزکص |

 (TELE یرل هق راف تاحوسنم و كلا كون و

 د رعش سهام اناا
 1 1 ۱ ی

 غا رونا روپشم تولوا

 تمدح كنيقوحلس رحنس ناطلس ۰ یدا یدرک اش !

 هدنحرات ۵۳۵ ندنفرط كلوب «بونلول هدنشاتک |

AEE SO e 
 EAN ا تب یار دهن ۰ یدشملوا

E 

 مر وک .یوز اک

 نسح ري رد یهد راهچ هه ےک .

 یرتشم

(Friedland) |هلمسا و  U 

 «بونلو هبصقچاقرب هدنکلام |
 ناتسپبح كنتلود ناتسراحمو ایرتسوآ : یرلکوس دلا

jقاحنسو هدنغاحنس ( والجو ول  

 هک ردنالوا عقاو ا فرم ولک د متا ج

 دلاها ۸۰ .:بتولوایز اضق

 یمهعلقرب کسا هدنراوج لب زا هش رب افتاجونم كوو
 ار سا غرویتلکم ) هدهینالآ . ۱

 هرتمولک ۰ و هدنغاحنس (دراغراتسا) ثانغا هقءد

 ۵۰۸۵ ید کادب الدر

 یرونا دیشروخ هک راکث نادب
 یزد کس زا

 7 ا
 ع و ردز تسارع همان

 و
۰ 

 زدراو

 فا مت و هه تسقرس لای

 ی اھا

 . ردراو

= 

 یراهناخک ود غوت هاس هش راف هخوجو

 ے رات ج هزم هلن اف ارخ كلارا ۱ 2 5

 هلالس نایدادشب « هروک هنعدق ۱ نود رت
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  .ردیدیفح كديشج ؛بولوا یرادمکحیج:دب كنس

 سا ربا اس زا اک

 ؟ شموس هدننابم رلن اب وح طه بولر رج اق هراغاط

 مس یا لحمعم کاک او هاح ورخ تند واک ی رمد

 هدنلق ید هلا 4

1 
 ر

 ی

 نود رف : یدیشع واسالحا هنتح نارا ءهسرزوا

 ؛شعاطبض 9 دالر ںرعو كرت هقشب ندناربا

 هح وا SEES دنغار اجا هلا ها اع أ واو

= 

 .(ںوت) یر ۳

 ه (جرا ) یلغوا را ارا نالوا یبح

 E هابحح رت كجرا لس هلا رو . یدیشمرو

 «یقافتالاب هدن رانی «بودا دسح هنشاق هدتنطلس

 رچود هن ساعدد كنیرلرد ها لف ا

 : ید رو

 ندبننرط نودىرق

 ینماقتا | كرد

 هب هباکحوب .
 تنهیماس ما ملسو تن هبناروت مما روت

 یسهناکح كنلغ وا

 هصق ماحو ثفابو ماس یرل

 ( رہچ وذم ) ین وروت تاح را ه دعا
 دوم كر1 ذاختا دبعیو

SEكنهنايرآ ما ( جرا ) هزوک اإ » 

 6 وا وب هلا نود رف
 جو (e رح

 ٥۰۰ كنودرف هدهمانیشو OEE رورپ e ااغوا هلا

 یا ر دروس کح ؛الس

 ٤ توشلوا داب هرزوا قلوا یعسح a كتر

 ۔اقحو لدع نرد رث ۰

 : ردت هتمکح لثم برض هدص وصخ ول یمسا

 دنه نودرف هه روک هنتاقح تكناملع نرخ ام

 ( نوترت ) هدنرل هع دق ۹ تل تاترا قم

 تکلمو ؛بولوا یبع کلم یراکدتا دای هلیمسا

 الو E هس زول رب

1 Nنو و  
 .دک هناربا ندناتسدنه تشدرز ۰ رد ورح ینیدلوا

 هندوج و كنهربشک هلآ «لکقالوبقیی انا مدنکی
 یرلکدد (اوید) كرليلدننه

 (نوتبرت) یکی نیدلوا شم و یتسانعم نج ههل
 ES هدیرلاهردژا و كالم E یزا) و

 دااضو نودرف رامساوب «هلکمرتسوک هدنتروص نار

 هلا نود رف هيلع ءان ردرلشلا ییراتروص یزات

 هل رظن هعقورب یخ راتو قیتح «نسهاکح داضخ

 3 ندنکیدم و لاعحا

 ءردا اضتقا یشوا دع ندرطاسا بویماقاب

 کا (هقانخ

 أ

۳۹ 
 تورا ندهناع لود كب نودر و

 هدازیویح هدنوناق ناخ ناملس رود

 ىللوةص مظعا رد ص هاىق وس ج هللا دع

 هنسه صز ییاتک ناود «كرددا ناسا هر اشاپ دج

 ناتسراع كلا راشم ريزو
 ۔اسجو تعاجش زارا ۱ سارا تک هدن رس

 لئا هنسهقرفتم لغ هاگردو هتماعز هلکعا تر

 ۰ یا

 ووا قالا

 « هنیصنم قلیجماشن هدرا ۱

 بصن هتغاحنس لیدنتسوک هدعب و هردنمس هد ۶

 ۰ ۰ تولوا یاش بنات روب

 ٩۹۱ EEA . یدشلوا رتالا یردق هغفدو

 ۔هص وصخ هبرت هدنراوح یراصنا بونا ابا «بودا

 و صاشو بتیداو ع .ردنا وفدم هدنس

 تاشنم » ء یدا رنهو لع بایرا عج یسهرناد
 هعوخرب راد قو مهم 1 هلبناونع « نطالسلا

 لکن د « كب نرد ۱ ۱م راو ق ام

 داح كود کیا هدنح رات ۱۳۵۰ ؛تولوا رویم

 لر ۱ ال ا. ردوا رشت هرزوا

 ناطلس ۰ یدرازاب لزوک ییهفلتح طوط> «بولوا

 هرزوا كما سولح هنثوروم تخ
 كن هجرت بحاص هدن رلتم ضس هد رد ندهنادم

 را 0 نام ۱ .یدرلشلوا بک ار هتقروز

 افتک ۱ هلل دارا كخراتوبا کیدلیوس هنسولح تپلا

 نام

 > را

 رات هتناسحا یدلوا « شخاطع »

 ¢ مالا رشم « عاری سوا

 وطسق : بول و لادن رلهرعاش لامع ۱ 1
2 1 ۳ 
 هت داعسرد هدعب .هدلاح یتیدل وا ید ۱ و

 دوش + رد تماشای هدنطساوا قباس رصع .. یدشلک

 3 ا اطم

E 
 هک وب ماناي قق رکف
 هک وب مدناص وا ندعاج 1 را دلد روح

 دا رالواسدن اقسا سا (۳۵۲۲) ۱

Eةثلث هل انالوا یرلدوعم هحیلشاب |  

 راکزورو رومتایو هاودوح بول وای رب ندنرل هلطاب

 نادیمش هدشیقاب ایربو : :یدرولوا معز ج اح هبه راسو

 تكا فازا كنادلوتو تالوصح .یدا هی انک

 نانلوا مر یس ەرہشھ (قرەنلوا دع یس ص یخد

 « یدرونلوا دع یسهبرح كلبشید هنيا ایرف

 مدایس تعا بودیا



 ۱ نوزیرف 0 3

 ات یا ت ك ہن ARE ا ایم

HS ۳ا نامرج  

 هللا ( نب رس ادق ٬بواوا ۱

 یریکد لامش هدنسهژآ ی رلیصنم كن راقامرنا (هللا)
 رلنوزبرف هلم جوو . رايدا 9 هج وب لحاوس

 لب | کل دالامم :بولو ها د ودح ھ هل راقنا رف و ران وسقاص

 نالو عوقو مت رلذ وقاص هل رلقنا رف هدن رلن رق

 ینفرط كران وقاص ران وزب رف هدر هب زا نوزوا

 اشنا رف ه دعل و + شا مارتلا

 ج ناشیلاح هر هظفاحم

 ۱0۶ ناس نادر

 غن رلع دق بحذم «بودا

 ندتکا# ی ران بایت E واتقع ندفرط یرل

 زورق . یدرا شم وا ملست هراقنارف « بوربحاق

 ۳ تنم راتک ۶ 5 رانو قاط هداطسو

 اي را وزیر صلاخ پور هتیرافرط

 هنماوتا نالا رکید تدم لوط رانو ۰ ردر 6

 تیروهج عولرب هدن راشی یدنک «توروط یشراق

 واسدن اقسا هلا نالا ران وز وق ۰ یدرلشعا لیکشت

 دم رب هدم وب یرلنادل

 : ردرلمدآ نشیراصو لیو

 نوزوا «ملکتم هلصوصحم نا

 ید یو  راماکنملف

 هو ات نوزبرف .

Ekدنالزب رف هجنال ۲ و ( ۳۳۱6 )  

 كثلود 3ii ( ۲۱۵۵۱۵۵۸ ( ۱ هزا رب

 لاش .بولوا یر كتلابا س نوا ینیدنل و مسقنم

 شینک هدن 7 ی زنروک ( هزرد وز ) هلزکد
 لر «.الامش «هدلاح کی دتسا لیکشت هر زج هبش رب

 (مکنینورغ) ًاقرش « هلک
 لسیرو وا

A 

 د ندنتبح یو تو

 ید ندرت فرش و .(هترد) و

 e " هلا A .ردطاع هل رلتنایا

 مد لدرا فرش لوط و هلا ۳ ۳ .رقنو یلامش

 یرطت «هدلاح ینیدل وا لکذلایور ماد ناه «بولوا

 یسهیحطسهحاسم .زدەدنتي ه رول ۰ هلا ۰

 یدلاها ٥ ۵ ۸ ه بوت | واهرتمولیک م برع ۰ 1

 هناضقچوا «بولوا ( ندراوول ) یزکح .ردراو

 وک یسیلاها شک ۱ « تولوا مس "

 یادح «بواوا قو زود یسخارا ۰ و اش

 شملپاب هدنفرطره «ندنفیدلوا قرف یزج قدر
 - دح و رلقددنخ نالوا NET رلدن و شن القا

 یخارا «ەلىسەمشاط كرل وص «رارهلرالو

 هدراک اتف> 9 هد رلد

 هحس وقل و

۱۷۷ ۱۹۵۹ I 
۷ ۷1 1 

N ARE 2هد یس هب راج هاتیم « ردو  

 «(ها) هللا ( رووا ) هدنتمج لامش « تولوا قوح

 (ردنب وق) ید هدنرلفرطبونج (نرو) هدنراط و
 ج قو 9 )یر رپ ی ) ها

 : یرلکو دكا :تواوا قو کیا و 1

 هلرل رم ۰ رد رال ول ۱۳۷ سما و هک ون هن واسا « هسننلق

AE ر اودح ندتنمح ھه E ER 

 رمشال وط نساقس لصتم ما كرد رق «هلخا وا

 .رالت وا رلن وبق زسا 2 هدر

 كاتعیبط « یک یرافرط

 راحو نع صح سد جزو

 راس كکنملف ید تلایاو
 See بلا نرم هفت ربا
 E O یرلرب لزوک لا كناند هابتربغو

 نزاب .بواوا مالغاص «هدهسیا لس وطر یساوه

 كنالوصحم قوجربو قجهدوروق یبوطز ترارح
 بونج . ردهدهحرد قجهلوا دعاسم هتسهمشش

 ریونک. تک راح قا وک راسو یادش هدتنیبح

 هدافاج ج لاش ۰ رولوا لصاح یعاونا كرار هو

 .نوبق «رفیص یلشیاک «بواواقااع ص یعاظعا م
 «بولواقوج هد یرلن را . ریلی رب دش یرلت هبارا و

 رلنامرواضعب هدنتمج قرش ؛راقیحلاب رادقم یخ

 .كرالوك ى: ناليناللوقەدناقورعەدايزكا «ەدەسياراو

 .ندناتانشموروجو نالیدوروق تولبراتبح ندنبد

 4 ردر وهاج هایسرب نلد ( بروت ) نالوا ترابع

 (هزرد وز) و .رولوا دبص قىلا قوج ه :ناحاوس

 لبخ شانص ۰ رود لو ر رک دنرلرانک یزفروک |

Nیمسم هلیمسا كتلابا  N 
 لامعاید تاجوسنم كولو یزب نت اردو در
 .هشراف وتریساو هرب هل رل هن اخ هیهصت زوط . رونلوا

 م ردقوح هد یراهاکتسد ص وصخ هنل اما نیافسوو ار

 هدام یاو «تولبیاپ هلتماک د غاب هداسو رب

 هحیلشاب كتلایا رار هللا یغاسو یرد «تاناویح

 یهدنسشراق هلا لحاس . ردا لنکشت یتاجارخا

 هز رف «هلغا. وا غیص زیکد نانلو E رل هطا

 «هدافتسالاب ندراموق نلکود هارو وندنوب یسلاها

 هر هعور رح "یفخارا یزیکد هل ساعنا لس مسج

 اب داعو « كرد دن ارلدپمح هداعلا قراخ هدکشا لیوح

 مود كي چاقرب هنسرهم « كر هشلهچ «لتعیط مناوم
 نوز رفصلاخ یسلاها كنهزبرف ۰ رلردهدتعازق رب



 و زا یر 2 کان 1 و
ù N1 ا  

 یار ف

 ؛بولوا
 تبداو عاش كوس چاق ر ۰ هدنرلجتا ۰ رلردهدکعا

 رنا بوت ی

 ید یرلتاسدا لر

Ereycinet) ۱اشم هسئارف ( - 

 .ندنرلقدل و وا شا لس ز 1 ی

 ۰ ردراو

 چ بولوا ن دن ول و رمه

 هد۱ ۸۶ ۲ و :شوط هد ی ۵3 ۰ ۷

 راطقا ثضرا گر ك ( ندو ( ۳ وق

 و ¢ شا تخاتس و راس ه دنس ونح

 ددهنخرات 4 ند ۰

 ۳ و ( هناروا ) كده رات ۰

 3 هلبنا ونع یلنادوسق یس وا 0 ا رو

 الاوحا سطابنقم كنو ونح جت هتنهو

 هدسد وعو ؛ شعا 9 E تاقبقحش ق وح ر قلعتم

 ید اش یس امانتح اس هم ةماتحا

 OO E ما as طح هتک وا

 9 دشملبا

 هدنسشراق یلحاس ییرغ لامش a هس هلآ

 ۱ را هلنآ ترک اقرب
 و هد رق طوابلا م هدنلدنا ۱

 اوا بصز لا عا امداقا

 یوقرب هدنسب رع لح اس تكىاسارتسوا دمو

 ۳ دل +

 :تولوا هیصق رب د رع کاره سا رو

 هل رل حح ضاس العا و یسارق قوجر ه دنا طا

 ینیدلوا یرلندعم ریمدو یرلحاغا رب ای قدنق

 ردروطس هدنراآ برع نونفارفح

 ناسخ یر وان وب :تولوا ۱ ھا رد

 . ردیسهدلاو تن راترضح تمان

 كنابلارتسوا Freeman(, ام : :

 E ۳ ۱ هلساع رف

 کن رهن( رو زنا ومآ) و هد غایوتخ
 ضرع ۲

KA Aبول وا هصق رب عقاو مدنقرش لاو  . 

 «یسیرب و کر نہ دنغلن وزواه رم ۰ ۰ یسلاها ۶

 ردراو راج نبی یو ر

 نسح هحعدق نانو ( 06 )

 حوشو هلنا و ۱ هسرف

 .ردشماشیهدن رقیج درد دالتلا لىق « بول وا٤ ند اتر

 هلا یونح. IR قرهلوا هدننصنم

 هر ی رستم

 «بولوا یسهقوشءمد(لیتسقار) شارتاکیه روپتم
 هنمان (هسهر) نانلوا معز یسههلا قشعونسح كن وب

۲۳ 

 5 و درک an اب ا تاداع یساو ال

 a GAN تا رعمعت هلفصم یک

 . ( دریغ ( تیلهخ « قرهنل وا ماهتا

 ۰ یدشلراتروق

(Plrynichus) |مدق نانو  

 «بولوا ارش ۱ سوح رف

 :بولاشاب لوا هنس زویشب نداسع دالبم ئر

 ی را او سرا یرکیدو ؛ شدزاب رل هعحاف

 . هد كن سکیا ۰ ردششارب ۷ صعب «تولوا

 .ردش و ی رله رف ضعب زا کلا «تولوا دولان یرافا

 قول وص » یعی (۲۸ظ0 ۲۱0) واق 1

 1 .«توع ] 9
 یونح ضرع ۳۳۲ هدنلجاس رش

 یاقرا یرکیدو هدییرغ 8 EY ۳۰ ها
 E زیکترو و ه دن م لحاس كنو ونح

 بوم قردلوا هدنسهسونح دودح

 ۱ .ردنمسا تن ورب یا هرزوا قلوا هد

 یعی (1۱0 1:10 ) ور

 هقنرهتسوقكنیطسو یاس «یاچ 8
A NEAرهن رب رول دود هنلوک اروغا و ی  

 2 E رمغو لوهح زونه یسارح .«تولوا

 وا یسهطخ كيدن و (0۷۱::۳) 1

 مت لوا اهدو نکیا و كنا ز تور
 ها یزک رله «بولوا ت ايار ترابع ندنسق رش

 . یدا یرهش
 نهرلادبع» و «هحراخ ناما 1 ۱

 ۱ هع

 كوس ا یاقشر 11

 [ ۰ تعجا  هنس رل ە دام« مهار با

 - وط هدنسهعطق اقبرفا .هلکشا لیکع7 قاحنسر
 نانلو هد هرنامع تعپ ات ےس هب یر وط ندی رع

 ندرلحاوو یدا و اط

۳ 
UNS = 

 شل ربا ندنرل سرب هل لوح و 9

 «بولوا نعم هما ید ءدح :ندنغیدنل و ترابع

 ده لات صرع ۲۳۰ ندا امش YN تر

 ندقرش لوط A و هن.سهن وا ۳ روس رادم 1

EELهلهح و و «رولوا دتع ردت هن قرش لوط  

 هحرد۸ یو هرغندقرشو ه یا هب ونح ندلامش

1 
 ۱۲۰ ۱۱ دا تیر داردنکسا هک «سعا

 ناد ط

 هطخ رب
 0 2 لبارط < تولوا ۱

۳ 

۳۳ 

 مملو

U UPA کر 

 a چ جرم پیر

 . قو وص »



» 

  N: O U ONنی ۱ 0

 ف ۳

 ع یلبارط یک الی هارد
 دود هلبا لوچ ندرلفرط اسو هلن رلقاحنس ییرغ
 قراوتهدنراتهح ی ونح ترغوبرغ «بولوا طاحو

 هرلیجتز هدنرافرط یونح قرشو بونحو یرلربرب
 نالوا ۶ . ردا نالوح لئاسق زلم برق

 هلا یلامش ضرع ۲۵۲۵۵ ۱ یسهبصق قوز
 كبرغسلبارط قرهلوا هدبقرش لوط ۲

 هرم هولك ۰۰ تا ماد .هدنونح هرتمولبک ۰

 ۳م و ۶

 e مهم كا . ردعقاو هدنسي رغبونج

 تاغ هدنسب ونح برغ یاپتنم هسیا یسهر

 ارج اة داما ) هدنفرط" لامش كنازف ۰
 دتخ غاط رب وروقو قلشاط هقرشند رغ هلبمسا

 هدنرلهدار هرعم ۱۳ شک ۰ یتسوا كن وب تولوا

 ( ءادوشسلاهداما ) هدنقرش تر

 كنازف .بولوا دتم رلغاط هرصرب رکید هلمسا

 ندلامشهایمسا ( جوراه ) ید هدنفرطقرش لامش
 یاکربیسیلامش مسق كنو هک «رینازوا غاطرم هبونج
 یی ونج مقو 1 دوسالاج وراهلا ) «بولواهایسو

 .ریلند( ضیالا جوراهلا ) «بواوا ضایو یسلک

 ندی او هدرلتماقتسا فلتحم هدنونح كنو

 ۰ كنهلحوآ و هدنسقرش بونح

 ردنسبصق

 «بولوا دتم ریداو وروق ماطر قرهلوا هقرش

 قوح زا هدنضعب 2 رلبدا و وب نالوا هب اشمە رگ. فاز ص

 رو نوکسم یرلقاطرب «هلغملو یرارثا تبوطر

 .ردهاکنالوج هنلثا اقر برع نیشن همیخ یرلقاط
 ندرلحاو شط چا یرارب نوکسم هحیلشاب كنازف

 یهدنطسوییلتیها دااویبجترب دارن و .ردترابع

 شئلو زکں م ًاعدق هل رک ضم یی مش «بولوا مقاط

 یداولا) .روبنلو هدنو رل هیصق و همرحنالوا

 کیا فورعم هابمسا (قرشلا یداولا) و ( ییرغلا

 نا رد رارب کش لباق كا یداو نوزوا

 یمهعش ( هر 9 مقاو هدنتهج قرش لامش مش ةاط

 یحنح وا . ردواح ین

 یاهتنمهقشب ندرلن و

 ۳۳ هک تولو

 نادو وس ویمهم ىلا كنهاج ندنرظن

 زن رل هبصق e E ۳ اوا

 یاو تاق هو ط تونح

 دن هطقن را یطسو

 ۹ ندنول «بولوا ق ومر ام لا ك زا

 يس هلرغ تیالو ربفف ررحم مدقم هنیسب اےک اررح

 ۱ از ف ۳:۰۹
 ةممض فلقاحما هنازفهدانئا میدللو هدییغ سابارط

 نرهرزوا تیمومع نازف .ردشلوا هناعع كلام
 بونح هلراغاط روک ذم یهدلامش 6 تولوا رر

 جومتم نالوات دی دم را رادار E طظ

 یعافترا ارابتعا ندرحم یاذح دارلرب یهضراع زا و

‘abl ۰یریداوكنازف . وگو دن لد را مزه ۷ ۵  

 ۰ توروکوص زا ربهدرلرومای نالوا ردانكب اد

 «بولوازا كيیرلوصراقا . ردوروقهدرلتقو راس

 قسهلرلوص ويق تاعورنح نالوا ندنلیبق تامر

 «هدهسیاراو رللوکق وجر هدنرلفرطقرش .روئلوا

 «بولوا ترابع ندرافلقاطب كج وك یسهلج كرانوب
 . ردبحآ كبو یواح ییهنلتح حالما یرلوص

 « بولوا سبایو قاحیص كب نیزاب یماوه
 ردقه هج رد ؛ ۵ هدهکلوک هرارلانازمم هدقوزه

 .رسا رلراکزور قوئوصییخ ندلامش نیبق

 -رلیداوضعب اذهعم . ردیزجودلریس كي یرلرومن
 هحشیزاقمدق چاقرم ؛بولیروک یرلرُثا تبوطر هد
 یهدرلیداو لاها هلسوص كرلوبقوو .راقیج وص
 ءرربلا تالوصحم ضعب « قرەالوص یرایضارا
 «بولواروتسم هاموقر هجا قارت عرق ضراحطس

 لوک .بوشیراق هیاوهموقو .هجنسا راکزور نیزای

 یسهیضرا تالوصحكنازف .ررتسوک ینمربقیزوب
 ندادعفب رادقم یزحو یراد عو چ اقرب «هب زآ

 ۰ راقبح

 شیعت رادم. كنیلاها لصا قجمآ .بولوا ترابع

 ینج «بولوا لصاح هاتیلک هک «ردامرخ یرلتراجو
 «رغیص«یک «نویقیمهبلهاتاناوبح ۰ ردالعا ید

 نبلاق یرانویق .ردنرابع ند ېک و ربکر اب «هود

 یداو) زکلایریغیص ۰ ردیلیوت قارتمهایسو یلقوروق
 زکلاییرلهود ۰ ردیلجوکر وه «بونل و هد(یطاشلا
 تكحهدا لیکشت رایروس « بولسنالل وق نوجما كوب

 «یشوقهود : ىسەيشحو تاناوبح . ردلکدهدرادقم

 لین «لاقج «نالتریص ۰ یریغیص ناب ءنالیج
 . ردنرابع ندهرتاسو

 بک ندیجنزو ربرب « برع یسیلامها كنازف
 راربرم نالوا یسهیلصا العا كتکل# تولوا
  دلواشقا جازتماو طالتخا هلرلیجمز یربندیکسا

 هرکصندقدشیراق هلرابرع مالسالادمب ؛ یک یراق

 یرلنوب ۰ بوربتک رلهبراج هاتیاک ندنادوس یخد
۳۱ 



 از ف
 هک دتیک ی اق یجز یکه دنرلرامط «ندنراکهتاشارفتسا

 «بواوا مقاط یکیا تکلمیاها .رد دلو هدقلاغوح

 روا ام هدرلهب رقو هبصق قمد ادم یقاطرب

 رلبداو هل رار وس قفرەلوا لمشن همنخ هدیقاطرب و

 نت یا ناو هدا ضار یمطریزآ

 یجنزایوربرباب برع سلاخیزا كي كنيلاها نالوا
 دلوتم ندنطالتخا كسنح چواو فرا تولوا

 یرنک اهسیا كران الوانیشن همیخ .رارو لود هدنلاح زام

 یبرغ بونج صوص ایعو یراضعبو برع سلاخ
 صااخ بک مدت

 یلاها هاچ :تواوا فرع ییداو یومع ناسل

 جور كنادوش یرغک اكرلنالوا نکاس «هدهسریلس

 د

 .ردندنسههاط یراوتینعی رر

 ETE هب هج سیو هننراناسل وس و هصوحو

 رب مالغاصو یمسر هدنقح یسلاها رادقم كنازف

 هلا ۷۰ ۶ «بویلواتامولءم

 ۰ ردشعلوا نایمرد ۳ مات ة2 اا یر

EEاقا تم ۲  

 یمس.هحبس «هلوز ءهلز هنکس «تاغ قوز
 روز ی هبضق ناف کس طب ایا هراشوا قف ک

 ثكح هاسهاسد هبصق لصا . ردراو یمه رق ردق

 ۱۱ اس یاد ترا
 لومعمندچ رک یار وطیرلهناخ E نادر هع

 سس :؛بولوا قوزصیزکس اول . ردە دنلاح هبلق

 : و یساضق ٤ هل رامسا تاغو یطاش ءهنکس هلا

 ‹ فرغ یداو نورامق ءهلز «نوه هونمس « لس

 ی-هبحان ۸ هلرامسا هبقارسلاةرفح «قرش یداو

 ۰ ردراو

 نداسیعدالیم بولوا مولعم یربندیکسا نازف
 نالوا شمزاب یروهشم خرات لوا هنس ۰

 هماراغ نالوا یع دق زک كنازف ( تودوره )

 (تناماراغ) هلتبسناکو و ندنسهبصق ( همرج ینعی )

 ( نیلپ ) و ؛ردا ثح ندرایلنازف یکیدتا هیمست
 رلبلامور .ردنا دای هل ربعت « یرمیش رېش هماراغ »

 سلبارطو هدهمرج روک ذم .بودا طبض ینازف

 مولا هدنرزوا قیرط ندیک ردق هرهشول ندب رغ
 هفعض رایلامور ۰ ردراشقارب راثآ ماطر قاب

 عیطلاب نازف «هلیببس یدعب «هرکصندقدلوا راجود
 ET OES كناسورر رب لر «ب اق هاورتم

 ( عفان نب هبقع ) هدنسیرجه لاس 4 هو ؛شقلوپ
 قاحل اه هبمالسا كلام «قرەنل واحتف هل د یراترضح

۳:۰ 

 کد ۳ 7 ر ندنوا . ىدا شلوا
 ۔ ىلعو كن هسرغ تالام نالوا دتع هع وب یحاوس

 :شلواعبات هنسهیسایس لاوحا ككلبارط صوعخا

 نادوسءقرهلاق رار ندنناع وقوكنرلاروا هاکو
 ترفم هدعب ۰ راهو هدهیسایس تایسانم هلیماوقا

 یازفدخ رصنتسلادبس لغوا كرب ندنساف رش

 تقو یلبخ هلبما ( دع دالوا ) یسهلالس :هاطض

 هدنراحرا | ۰ ر وح

 نروستموکح هدبرغ سلبارط ندنراقاحوا برغم
 دادم دالوا ا ) ندنساا لغوا نامرق

 هنس یرگب كرددبا طض ینازف هللا لتق ییرخا

 « داردد | رفس هلئاعفد هن!دوسو «تموکح یارحا

 هدنحرات۱ ۲ 6 ۵ ارس ندکدتساذخا ارسا قوجرب

 قو> رب یخیش كنسهاستناماس نالوا ندناثابق برع

 تحت ەنسنوا «هلطبض RE هه رکصندهب راع ناق

 سلبارط هدفلهرا و و ؛شث و لط هدنس هرادا

 هنسه رادا تح كنهملع تلود هب یرغوط ند رغوط

 هلبسهدناموق تکی رکب 0 ۱۲۰۷ .هالآ
 سلبارطو «طبض نا زفندنف رط رکسعنانل وا قوس

 ذاا قاحنسرب « قرهنلوا ناکا هنتلابا برغ

 ۰ ردشع وا

 كنيشک چوا ندنسارعش نارا | . ۰

 رثک ۱ «بولوا یلدابا رتسا (دمربم) یسیجترب

 راو یراهم كوي و هرب ندمولح
 هدناهفسا بول واراحود هب اي وخیلام تىقاع . یدا

 ا 8 عا تافو

 اشراق مهاکنوت خدر فعضزا

 دسریع مه اوت مد باب لدزو

 راہب دص هک فیعض های بل هتشت نآ

 دسریع مه یک مو تشذد نمر

 هنب ( شاقن لالج نب مشاهريم) یدیجنکیا
 ۳ تب رک «تولوا لیدامارتسا

 مشیوخ ربو لاب نمشد تفص هناورپ

 مشی وخ رتسک اخ رسرپ ناپ هتسود,

 یعایر وش 3 بولوا ینانمس یسحنح وا ا

 2 کت ها

 دشن یسک ماکب خرچ لانم لدیا

 دشن یسک مان رپس "هزوریف

 نکمتس یوزفب موش ترس درک
 دشن یک مالغ درک قشع راهظا



DLTو ید  

 سرافهدناربا (ریساسب واسب یسرافو) ۱ 9
 - ارمشوه دنتتهیح ات درجاراد اس هطخ 6

 وا ها فرش توج هرته هات

 لر ہنر عبات هتغام ربا ناکراتس هلرکید مانو فاتسرب

 ۱۸۰۰۰ «بولوا هبصق رب لا عتاو هدنرزوا

 تاعوررص هدنفارطا .یسهعلقو روس ءیسلاها

 مالغاص كم « یسیضارا لزوک روتسم هلراجشاو

 تاجو نم نتکو قواپو كيا یلەمریصو یساوه
 اهدقوح هلبتقو . ردرا وی رلهاکتسد

 قوجر فورعم هلیتبس یریساسبو یوسف «بولوا
 او طتسم كربه اشمو املع

 . رولدا حدم ی راز زاد و فرا ما عاب كنابف

 لح كشالو ب رغ

 | وطاسف
 E با ارطو هدنغاح حنس یلرغ

 كن هس ون لبح بول وا اضقر هدنتهح نواح

 ر ورعمو كوس

 ع حطصا . ردم

 ۲۰۰۰ یزکح .ردنرابع نت

 نالوا یواح ییاها ردق
 رب رب یسلاها رنک | كناضق

 ضعب هلاق ندرلبلامور هدنلخاد اضق

 . ردیسهبصق ( وداج )
 رد رع یرادقم زا و

 هقبتع را1

 . رددوح وم

 EEE ۱ IES کیا كنه رهاق هدرصم |
 و ه دنن لحاس

 تاتو هدنبس رغ بونح هرتم

 یا كنسهصق (هقشسعنارصم)

 اع و ر كنه رهاق هدن ول

EEAسا نده رهاق هصقول نالوا  

 تاطخا

 ندناح صاعانورع رمهم خ اف ملا (هضر)

 11 ینوکو . ردنمسا

 یمهلکسا و

 س ر ترضح و ه دنحتق دارصم «بولوإ

 ر داج هدعقوموا هیلاراشم غاف :رد ئا ا

 (طاطسف) نالوا كعد رداح ن وا شمروق

 داد هنحتف كنه رداقو نالوااتهداروا حتفل ادعب یمسا

 ۶ تل وا لع ه رپش نالوا ی زکسح كنه رسم هطخ

 شا س فرش عماجرب هدو و لا 2 هبلاراشم

 نول وطن دجا هدننامز رلیسابع ه دعل :یک ینیدلوا

 مویلا هک .یدنشا انب فیرش عماجرب كو یو
 لازوک . دا < | ندا نبر ۳ فەر ره اق «بولوا دوح وم

 ر اج نم طاطا ك ادەت رات ۳۵۸ ۰ ردندرات

 دعاق ره وح تب خراب « بولوا هر ومعم

 تكطاطف .هسرروا ی دسأت كنه رهاق ندنفرط

 عسوت هنوک ن a رهاقو ؛ سلا 0

 ی ص ف ۳:۱۱
 ی. هلحم ست كم ظع ریش ول طاطسف هسرزوا یا

 هحورب «بولیدون وا ید یگ دق مسا aA ا

 ینمات « رصم یسا » ییعی (هقتعلارصم) و

 2 دعا

 صعب بولوا 7 0 ۰| 8

 ۱ نرف وا
 ۰ ردلناخ وراص بول وا نت ۱ وسد

 “ام تب یار وش . یدا كلاس مع قیرط

 - .ردندب زاعش

 ېک بآ هیاکی ره بوق | هنلوب الد

 ېک بارش كنهسک نیقص همرو هنیزوب
 2 هسچا ېکوص قانچ قانچ
 ک بابح لک همکید زوک هبیناف ناهج

 زرت ۳ ندنسا رعش نارا ۰ 1

 ناکا تب وش . رد و

 ربسا غرعنآ لدقوذ ترسحزا مریم

 دنیاشکب شسفق نوخ تیر یپزک
 ندمالسا یا طاره اشم ( نسح ) ۱

 ندنسهصق اسف كسراف «بولوا ۱ یوسف

 - هلودلادضعن هلودلاءا,ندبو لآ و ؛شعا تأشن
 . زدشهمو هدشاط تمدخ كن

 هدش ردم فیوس ی هداطسورصم ۹2

 هد ونحه رتمواک ۷ كشوس یو ۱ ن

 یطخ لو ریمدو هدنسيرغ لحاس كالن قرلوا

 بونج « بولوا هبصق رب یزکم اضق هدنرزوا
 نالوا شو روم كپ هدننامز هنعارف هدنتهج
 مجعم » ۰ روینلو یرلهءارخ كنءدق ریش ( بخ )

 هرزوا یلوا هب رقرب ندنت )ی یساوم هد « نادلبلا

 : رو خ

 كناذ جوا ی ناربا ۱ ا

 ۰ ردیصام ) ی ,

 نب سواکیک ریما .بولوا یلناجرج یبیجنرب

 سواق تب وش . ىدا یرمه كسواق را

 : ردندنسهلج راعشا ییدلئوس هدنقح ییادناخ
 درا هک یدوحو خ رف هچ

 شان و یاچ درع

Eارقفهدناقوا رثک | «بولواىلزىرت ۳  

 Ra تب وش . شعا مربه هللا وردو

 درادیمغ لدره دوخ تقاط ردق

 دراد یلاع هودنا هکت سا نم لد



 ل ض فا

 یلوق یضترح «بولوا یلتارھ یسیجنچوا
 ینطخ هتسکشو ؛ شهلو هدنتمدخ كن واماش ناخ

 . ردشمزاب لزوک
 "ارت مان هکا هدروخ مسقراپ رازه

 ِ ردکنوا تب وش

 دوبو مان مسق اما مرواین باب

 ابدا ريهاشم ( دیز یبا نب ىلع 1
 .ردیلدایارتسا «بولوا ندو وتو | یر

 ندیناحرج رهانلادبع ءهدلاح ینیدلوا لشاب لبخ

 « هللا لافتنا هدادغب هدعبو ؛ شا عت ی وح

 تایدا تدم لوط هدنسهسردم هیماظن روپشم

 ان صیحو یوح رازنوا .بورو یتسرد

 تام هدناقوا رنک ۱ . ردهمردهبس نا اش

 یحرصف نوعیکیدتا سب ردن یا 99 ) «

 لا مارا هلکلیئمیش هدعب . یدشهوا بیقلت

 شملکح هنسهناخ «قرهنل وا لزرع ندهروک ذمهسردم

 كنون «بوب ءاماود هنسرد كنفلخ ىس هبلط «هدهسبآ

 هدنحشرات ۵۱۰ .یدرلشمالشاب هکعاعاتجا هنسهاخ

 ۰ ردشعا تافو هددادعب

 رم ی تو ما | نده ءاضف برف ضاضف دوخاب ۲ 1
 .رد(یدهلاةعلق) یزکسح «بولوا هعقرب هدنبونج

 3 رونلوا 3 هلتا هدنناع وقو ن

 «بواوایمسا كتاذ چاقر ندهب اح

 ۔الاديبع نب هلاضف) یرلفورعم كا 1 هلاضف

 «ںولوا یاس داماس هدم هک. رد (یس والایراصن

 ماش

 ندمنهحرات هلکنس مدصقم» : كرودا بصن هنفلیضاق

 ی هدنتء رع هنسهب رام نیفص هب واعم

 هنسارع مور ار هدعب . یدبشعد « ردکغا والا

 نوا تاذلاب هیواعم" هدننافوو : شلوا ر

 مدراب اکب لعوا » ههللادبع یلغوا .كرەر هک هنتلا

 ینسییک كلوب ه
 . ردشعا تافو هدنحرات ۵۳ . یدشعد « زغح

 د هرم رب دلاق ا ار ۲ ز تبا

  ERSردبوه هفرش ثیداحا ضعب .

 بطل ادع ,ساہعلان هال یخ

 هباحص ( یمشاهلا یشر غلا مش اه اب لضف

 دفا ( ملص ) اسالارخف < بولوا ندما " 7

 یدالواربک (دل(هضر)سابعتر طح . رد رلهدازمع
 ۰ یدردا ننکت هرم سا كنو ؛هاغلوا

 كئرالا ته هنوميم ندوبن بانج ةرهطم جاوزا

E 

E. E 
۳ 

E Eو تعم ۳  

 ر و هدیهانلاسر
 (ملص) تاساکرخف . ردشماو ندراندا تایثهدوبن

 ترضح «بتونلو رضاحهدنلسغ یرلهزانح دم دفا

 -ود وص هجرت بحاص نکردبا لسغ (هضر) ىلع
 نیدانجا ایو رفصلاحرح هدنرملاسیم۱۳ .ردشک

 هدنسانغ كو هر هدنشرات ۱ ۵ هدتاو رر وهدنسهعقو

 شلوا دیش
 دالوا . یدا راج هلیلاجونسح ۰ ردشعا لاحرا

 هک« ردشلاق یرمق رب هدنمسا م واک ما «تویلاقیروک ذ

  دعب «تولیروس ج وزت ندنف رط (هضر) نسح ماما

 . ىدا شمراو هیرعشالا یسوم وا هقرافلا

 ندنسیدنک ( امیضر ) سابع ن ہللادبع یردارب
 ك ا هشرش ثیداحا تیاور

 و (هللا ال عیطم ) ندهیسابع ءافلخ .
 عیطم»] .ردیمسا  (هللاب دشرتسم) ۱ لضف

 [۰تعحامههنیرلهدام « هللایدشرتسم » و « هللا محال

 تبللا لق لطوتم یساسع هفلخ

 ترفوو هسداو را اه راج ۱ لطف

 « بولوا زیترب هکلام هطخ نسح هللا لاجو نسح
 رب " ةهاد و یرلهرعاشم هایساغلب و ارعش كن رصع

 لجعفلدوباو مهخانلع ۰ ردراو یرلباوجلوقع

 هدنفح افلخ . ردندنسهلج راندا هرعاشم هلسیدنک

 تولوالیم هعیشت ۰ ردراو ید یرلهیحدم قوحرب

 یهدندنع اکو افلخ نوجا هبشع یرلشیا ارایش

 . یدردا لامعتسا یذوقت

 هدننوعاط ساو# ا ۱ ۰ او 3

 ندنرمصءءا رعشو راک ا

 قوحر هدنقح ء«بولوا یسهقالع هدیه لس دیعس

 ۲۲۰۳۵ ردرا و یر رعاشم کو رشا

 یهبفاقكنت تام ان ىلع ۰ ردش#عا تافو هدنحرات

 الا

 لغ ادال

 اذالم اهدنع دج مق

 یهعطتوش ةهاد هاتراشا كلكوتم اباوج هنتي

 ايلا امراض لزب مو

 ًاذاذر هئافحا لظت
 ًاقشع دازف هوبتاعف
 اذامناکف ادحو تاغ

 كلکوتم هدنس «اسنلامهاشم» یدنفا ینهذ
1 ۳ 

۱ ۷ 3 

  ۱ ۰ ONان



i OA FAS N: 

 ل ض ف
 ندنسهقوثعم كديج نب دیعسیلضف نالوا یسهبراج
 شمزاب هدر وص هجرت کیا « كرد دا دع هعش

 ارب ییکیاهد« تایفولاتاوف » «هدهسیا
 : ردروک ذم

 لا یاطا ریهاشم (انالوم) س ۰

 بینط کاکناروعت ءبولوا ندم هللا لطف

 . ید یصصختم

 اتو ۳ ٤ب ولوا یدارغلب هللا لطف

 ینطخو ؛ شتا قشع ندهفیلخ هللا رکش ی رلطخ

 -ردراو هب هجرد قخ هو وا قرفندنک كنداتسا

 هرزواقاو

 «سرمش 5 ۵ رخ ) رت شد زابه دنح رات ٩ ۷ ۰ . یدمشم

 موحص یدنفا بح یدو شرو و

 . رودنا ناب هدننیطاطخ درک

 ۔ارعشواماعر هه اشم

 هفینح و۴ بولواند ۱ یدنورع < هللا رصف

 . ردندافحا كشللاوا هبقف نلسد ینا

 < نودا تزاحا ذخاو ذملت

 بحاص هاشتلود هرک دن بحاص . یدا لوغشم

 رمس . رولدا ناب

 ندف یاس

 هلسیرد هد دنفرمس

 یغیدلوا شل | سرد نده رت

 تب وش رد وفدم هدنلخاد یه رت کد هددنق

 : ردندن راعشا لج

 ناور هکلب ار تسناجوت ورس نوچ دق
 ناچ مزا ادف هکوش ناورورس یا موس

ELE. 3اتم داه# لب  

 E E ۱ یمرب لطف
 e هه اشم

 ردیلت کو تولوا ۱ را زج لا لبغف

 نیم مل وب ه دنت اط تمدخ كناورصس هلودلارصنربما

 ةلاقم» هنمات كحساادبع نن انحو ندنرلشادقرا و

 باتکر هلناونع » اهناقاقتشاو ضا حالا ءایسایف

 . ردشمزاپ
 تفالخ( - سابعلا وا

 بر اعم هما ]ع نب لبضف
 یسالعادح «بولوا ندنل

 یردب . یدا یسلدازآ ك (هضر) نافعن ناّمع
 بحاص «بولوا ندنلاجر كروصنم رفعجوا 3

 ترضح ناسك هورفوا

 رابتعاو عقو هدننامز دیشرلا نوراه یغد هجرت
 س نانلو هدنرازو لئسم مه لا ینیدلوا ندا

 تباقر هدنرانپ «ندنراکدقا تیاعر هنسیدنک رایکم

 ل ض ف ۳۳
 هدنقحر یکم دشرلانوراه ۰ یدا راو ترفانمو
 یراربغاو مسرلاس لضف هةثدا لصاح رارغا

 تب
 هر مر رفعح نالوا یربخا دلرلنوو و ؛شعا

 كلا :E هفلخ 6 بولوا ر زو هدشرلانوراه

 هدنلاحرا كنو «بولاق هدنارزو دنسم كدهنتافو

 6 ةن دک دما مد راب هنسولح هتفالخ ماقم كما

 یو < بولوا مش وتم ENE نانو هدناسارخ

 ییاسوم یغوا كنيما * هلجارخا نددهع تیالو

 و نوم أم . یدشعا تلالد هنسعا ذاحا دهع لو

 رهاط هلیشوذت کلپس ن لضف * هجدیشیا یربخ

 ههلاراشمرهاط «هکمردنوک ه دادغب هلرکسع املا وذ

 افتخا

 هنادیم هدنسک هتفالخ كندهمن مهاراو «سعا

 ًبواغم كنوب *هدهسیا شلوا ريزو اکو ؛بوتیچ
 «دكردداافتخا یندیسیدنک «هنرزوایسافتخاو رارف

 هنس وفع كنومأم هلیتعافشو طسوت كنينيملاوذرهاط

 «بولاقبوکنم هدننامز كنهفيلخ و و ؛شلوا رهظم

 وا ریش عاش . ردشعا تافو هدنشراا ۸

 یرلهیحدم قوجرب هدنقح هجرت بحاص كساوت
 ۱ 3 ردراو

 ات دار ا لھ ن لطف رسا ساتل اونا ۱
 رب 6 نکیا ند رامس و سخ رس لصانع «بولوا

 كنومآمهدناسارخ هدنحرات ,۱ ۰ ا ور

 حیرلانب لضف هدقدلوا لوتتم نیماو بلاغ

 لمس یرد هدتناورریو ؛ شاک همالسا هلاکت

 سه .یدا شاوا ناملسم هدننامز كدهم هفیلخ

 - نوراه هلسل ال د

 هنتمدخ كنومأم « قرلبراقبج هنروضح دادشرلا

Eتتم رب نرفعح  

 دنافو كردن هلا راشمو شفا صیصخ

 تالو ندنفرط نما یردارب «بونلو هدناسارخ

 هجرت بحاص * هجنلآ ربخ ینفیدلراقچ نددهع
 ؛ شعاقیوذت هنقوس ی یثراق هنیما ی

 :ندننیدنلوب یساعدا هدبابوب ویباستنا یخدهموجنرلعو
 هتفالخ ماقم نومام . یدیشمربو ربخ ندنتیقفوم
 هلاحا یراشیا قارادرسو ترازو هنسیدنک ههحنک

 . یدشموا بیقلت هلبفل (نیتسایرلاوذ) «ندنکیدتا

 e بولوا تاذرب یخسو e یدا به ذل ا یش

 ندنسیدنکنومآم «هلکعا كولس هنقرط كرابکمرب



 ل ص ف
 .هطساو با اغ یس اطە دنت رات ۲۰۲ 6 بولوا مه وتم

 ید یراب .ردشمر دتا لتقهدنماج سخرس هلبس

 یو ۰ اا تاو هرکص لدن دک و اوا

 ندشلاجر كنهفیلخ نومام ید لپس ی یک
 . یدبا

 0 ۱ یشاقرلا دعا دبعن لضف

 هسیا ندنرلحادم دلدیشرلا نوراه « بولوا ندیع

 رایکمرب تح ۰ یدا راویاشا هر هکما رب لصا «هد

 ك رفعح ییدروک بولصم «هدنراقد|رغوا هبضغ

 . یدشملیوس هغیلب ةنرحرب «بوروط هدنسشراق

 ر e هدی:ر رزذدح «:رزوا كنو

 كم هنسرپم «هدقدنل والاّوسییدروک هن ندا

 بناح OEE لکمرب و اوج لا نوتلآ

 ۰ یدشع وا صیصخت نوت ]كرم کیا هدهنس ندهفلخ

 هنسهلببق هاير « بولوا ندنماحا (یر) لصانع

 بغرت هتاشحف .یدا یسلدازآ كشاقر بوسنم

 هدنفا هتسخ رب هک «ردراو یسهرورشمةدیصقرب یللو
 اهم هلساون وا . یدشعا كرت هدنتروص همانتتصو

 . ردراو یرلتاح

 ادا ربهاشم .

 ی ینایصملادم ب لضف
 نر اتو «حاضیا» كنبسرافلالعوا «بولوا

 ندریهاشم . ردشمزاب همدقمر روبشم هدوحمو

 یربرح مسافلاولا هلبا ایرکز نم یحم یزیربت بیطخ

 i .رد رشت | لعتو ذخا ندهجرت بحاص یوح

 . ردشعا تافو هدنحشرات

 تفت کا ناو ت لضف
 هدن دهع رخاوا ات همام ءتولوا

 هفیاخ ه دن رات ۲۱۸و رفع یا تب ترازو یتیم

 ندنلاحر هبسایع

 هدنرفس مور شات هل | حصتعم یردارب هبلاراشم

 تایم هجرت بحاص «هلنافو عوقوهداروا نکیا ۱

 هدا دل ا ؛شعا دححا تعس هد دادغب هنمای

 قتر بودا اقا هدنرازو ینسیدن.کءهجندا لوخد

 هنس چوا .یدا شملیا ملست هند یروما قتفو

۳۰:۱۶ 

 نا

 قالطا ءه رکصندقدلاق هدسدحم شبو ؛شعا

 ضعب هدعب و ؛ شملنا تارع رادتخا هدنوا «قرهنلوا

 تافو هدنشرات ۲۵۰ ؛بونلو هدنتمدخ كناشخ

 .یدیشعا ادتها ؛بولوا لصالایتارصن

 « رادخالاو N 6 اشنم 4 هعوخرب

 و هلسنا وذع

 ردشعا

 ۰ ردراو 4

 لضف
 ترازو بقاعتم یربرب هاتامز

 اوت غ (یمرلا
 ند هکمار ندا

 اشنا رفعج . ردردارب كلاب س رفعج «بولوا

 لضف «هدهسیدا یرایا ندهجرت بحاص هدتاتکو

 .یدامدقا ندهکمارب نوتو ندرفعج هدمرکواخس

 راشمهفیلخ :بولوا یردار توس دكدشرلانوراع

 «شمرو ا هنسیدنک نارزبح یسهدلاو كپلا

 . یدنا شا ند هدیز یسهدلاو كنابح هفلخو

 «بونلوا سسعت هترازو لواندیکمرب رفعح یردارب

 9 ء هللا له هنکایلاو ناسارخ هرکص تدمرب

 یارحاهدناسارخ . یدشلوا رزوهلاراشم یردارب

 ؛ شمرتسوک یتواخسو مرک «درهدا دادو لدع

 (راپمون)ینیدلوا شعاتمدخ تاکمرب یرلدح هدخیاب و

 عماجرب هرب «كرهدیا مده 13 ینس 0

 - نوراههدنشرات ۱۹۳ ۰ یداشمریدتا ان فرش

 ردتبالتق یرفعج «بولوا ریغتم E دشرلا

ESدک ریا یرلردب هلا هج رت بحاص  

 - دنا سبح هدارواو ؛ شمروت وک هب (هقر) قرەلآ

 راشمالقاصیمسقرب كن رالام نانلوا هرداصم «بورب

 یرلتوم تبس « قردریدت ۲ قایط هدسبح هلیسهنارم

 و در ۱۶ لف ۰ ردملوا
 كنرصعیارعش هدنقح .یداهدنشاب ٥٩ هدننافو

 قواخسو مرک . ردراو یرلهیحدم قوح ك

 نا ۱ ۲ سا گرداو نالوا لاوقتم هدنفح
 ۰ ردق وب

 هدیر ا یفورح ل ضف
 «كرهربو رلانعم ماطر هن اف ورح ۰ ردشعا روهظ

 هلسناونع «نادواح» قرهنالل وق یک تراثشاو صرو

 ربفکت :ET ردشمزاب باتکرب زاملشالک | ۱ ندنسپدنکمصتعم ؛ه رکصندکد ک هرزوا لاونموب

 ۳ را E سبح «بو اوا راغتم

۳۹ 



 ردشعا لاحرا هدقرط

 ی ص 3
 یرلهخسن كن اتک هد هسیا شکلوا مادعا .قردنلوا

 1 ردظوفح هدندنع نوفورح «بولاق

 دا اعم سهام

 را رو هرعاشو ۱ هس دلم
 كديشرلانوراه هدکلرب هلبا هیندلا لع هچرتلافلاس
 هدهرونم هدم تدم رو ؛ششلوا هیرت هدنارس

 o ندکدتسا تری باستک | : هلتماقا

 . یدرلشموا لقت
 كناذ کیا ندنسا رعش ۳ کسا 0 لضف

 كني سلس سیردا روپشم ۳ ( یسجر

 تالاک و تقابل راهظا 6 ر ندننس رغص .بولوالغوا

 یرشم هام كنارکو ارزوو نطالس «كرەدىا

 یسالوطد 1 کرتویسرافو یر . یدشلوا

 . یدبا فیرظ اد یخ رب توغ بولطم یت
 ول هدرلاضق ضعت «بولوا كلاس 3

 یمهحگاب بو ولکح هنسهیاح ف ک دەنا وط ۷۳

 شعا اشناتکمو دحسم رم هدنلاصتا

۱ 

 ندقدنل

 | هبطع هلبع دقت دی اتصق صعب هس رلت رضح ینا ناح

 یخ . یدا شلوا لئات هترلناسحاو

 حج یاما ءنکیا یافربب «هدنشرات A3 «بولوا

 قاتا «كرەدىا ت۶ رع هزاحح بناح هاتی ف رش

 رمعم تقو

 راعشا یلیخمهدهثلث ةتسلا ء

 راسو یسهرظن هنناود یزارش ظفاح «یمهشار

 ا رعشوش ردراو یبهیدا راث | ضعب

 هام. -لوا  ا
 روذم هلاع ئدلوا یک نوک

 ر تسد یلص و بیج بودبا كاچ
 روچبم یدلیا ندهم لوا یب

 : ردندنتسهسراف راعشا ید تب وه

 ینزیم بآ رت سکرتز لکكریرپ
 ریپ رر بال

 ا ر

 ناطلسینوناق تول اوایدرک اش كسل ردرومشم

 هدنئابح دادم یا ندنرلهدازبش نا نا

 ندنلاثماهلتفرعم دالا هد صف ةر ینیدلوا شمل ر وس

 ینیدنک «هلغلوا ر دقن رهظم «قرهنلوا مدق لوا

 هنغاحنساسدنغم «قرهللا هنتبعم كېلاراشم ةدازیش

 كہلا راشم . یدیشلوا یناود باک هدنبصن

۳۰۱ 

۶۲ hS ES 

 لص ف
 هدكرلنو و هبافطصم ناطلس هدازېش هدنلاحرا

 ٩۷۰ .یدشوا ناوی د بتاک همیلسناطلس هدنلاح را

 رکیدویسهموظنمرب هلسا ونع «نو اع یاع» «بولوا

 «ناتسلم» هدنزرط یدعس ناتسلک هلیسیونثم چاقر

 روپشم هدهلناوع » لشو لک »و یاتکرب لناونع

 3 ردکن وا تب وش ء ردراو یسدموظنمرب

 را و یدایرف الد كانیریش یون كنيليا
 را ویداتسا كتعنص ره روص 9 راک

 : ردکنوا لیضف
 تست رای مراد هکی عاکر د راتقک توق

 تسدن واتفک توق ماب هاکره ارراپ

 ۱۰۵۱ وشمزاب هموظنمرهلنناونع « هامو هاش »

 كنو ۰ ردراو ید لضفر شقا تافو هدنحرات

 . یدمهنلس «ردیم

 نیطاطخ مهاشم ( ظفاح هلا لضف ) | 0

 شیورد ولداقوت ,بولواندارعشو ۱ لصف
 كنعماج ناطلس هدلاو . ردردار كنىداقوت دجا

 تنف رش عماج دجا ناطلسو یتماما هدنسان یادتا

 ییع

 هنرفس ناتسراحم . یدا ضوفم هتاذو یاطخ

 : دودکنوا تد وش یدشمتک ید

 نیما تسه هک یسکاب وکمو وج نیما
 رکم هتامر نرد

 | اشپ ىلضف
 هتسرب بول وا ندارزو سفلو ارد نادوق هنسرب

 . یدبشلوا لئات هنفرش یهاشداب ترهاصم لوا

 دشاب نیما لّئاربح

 ۳ ها ربا 0

 EN ۰ ۵ ۸ ندا ۰

 ءندنفی دلشایغوا هلرللکیدن و وهیحتف داد رک هدانئاوا |
 كناذرب همش ندهن رګ هدندنسم قلاشاب نادوق

 لرع و تو غیرات لڪ روک موزل هتسع وب

 دا رللکیدنو هدغب . یدشلوا یا سزو .قرهنلوا

 هدیهاشداب روضح یرلزواج یهدنتهج هبجالاد

 هک دیوسیشراق هنیزو كناشاپ دیفوص مظعاردصو
 قاا هلساپنا كمظعاردص ءندنکیدتا تراسح

 مازعا هفرطوا ًاهرك «قرەلوا بصن هنغلظفا

 «قرەناوا بصن هنکلیلاو راوثمط هدعبو ؛شفلوا
 AY یا نشم وال اقن هنغلظف' ع هرتسلسنداروا

 ینایصع عوقو كنەباراسب ىسەدوولوو قالفا هدنح رات

 ینیدلوا رومأم هنندخاو بیقعآ ارزول



 و ضص ف
 تقو هعاضا هاناکرادت هدو نوک شبنوا «هدلاح

 نادیم هنرارف هب هیناولسنارت كموقرص «دارهدیا

 كب یرکی دلا ندنمشد یوو «ندنکیادریو

 هل رکسع راتات .بولو عویش ینیدباب هدنلب اقمتاقود

 هدنتسعم كمدآ رب هلو جد یاغلاق نالوا شلک

 هجرتبحاص «ندنکیدلیاراعشا ینکج هیمهدیک هب رح
 . ردشهوا مادعا «هالح هب هن ردا

 هبصق قحلم هاقیشغاب هدنتهج هیاضف
 غابو ییشراجو رازاپ « بولوا هبرق كور 2

 2 روسدا ناب یوج توتاب یغیدلوا یاتسو و

 ندارعش مظاعا |( ند ) ] ۷
 ۰ شلک همایند هدهلح «بورا | تب روم

 هلتبسن یدادغب «ندنفیدل وا شتا تان هددادغب و

 راعشا تولوا یراغشا یسرافو یر . ردرورشم

 . ردهتسیاش هکغد ییاوئرش لع یحنکیا هدهیکرت

 ۰ ردراو یهدافا زرطرب لمتم صوصخحم هسدنک

 هدنرلتع ع هنیقایع حتف كناخ ناملس ناطاس یتوناق

 هلیسهطساو كنواو هیاشاپ مهاربا مظعاردص یلوضف

 تافتلارهظم «هلیعدقت راعشا ضعب هیهاشداب هاکرد

 یلاعتارب هدنقح قنیظوت ندفقو «بولوا یرابررش

 هدعر نوحیماکحا یارحا 6 هر شا ندا یک

 نالوا عقاو تك رومام فاقوا هدندورو هر داعسرد

 خیلب .ردرومشم یبهغیلب "هلاقمرب هدنقح یمهلماعم
 ینهموظنم » نون ولبل »ندنوب هک. رد راویس هسخ رب

 نیسحو یاد بت . ردشلو ترپش هدایز لا

 ی-همرت كنس « ادپشاضور » كظعاو

 رثومكيو روهشم هلناونع « ادعسل اش دح » هرزوا

 یقاوا

 نالوا هبیوبن بانج تیب لها . ردراو نیلأتم
 هدا راب ٩۷۰ ۰ دابا هدنرئاره یک ترفو

 روک ذم .ردهاکت رایزد دهاحیسهب رت بود |لاحرا

 رکیدو یناود کرت هلسهموظنم « نونصولیل »

 عبطو عج هلناونع « یوضف تابلک » یراثآ ضمب

 a ندنراعشای-رافو کر . ردعشوا رشن و

 : رووا دارا تیب

 یم ایرک هدید بآ یدتیا بیع نروکره
 یعاناج قوب هسک شمروک قیقح مدایا
 ندیا تراغ یعاعا مرطب ود یک
 یعاکا مهیدالدل ۲ نس ک قوب ناعا ءدنس

۳۶۰ 
 دارت ۱ هشيدنا تل رد اب

 داند اب تاهدش لد نمز زکر ه

 كت( اپضر ) ارهزل اهمطاق ترضح ۷

 ناسنال |یلعیتاله»:بولو ایه راچ ةد

 لوزن بس كنسهفرش ةروس « هدلانم نبح

 یبهرقف ریساو متو نیکسم ماعطا روہشم نالوا
ARES۰  

 ییا - یلعولا)
 ( یدنفلا ىتاقلاطلا ۱ ضابع نب لیضف

 « بواوا ندنویفوص مظاعاو ندبللاءایلوا راک

 ؛ شعوط هدنسهبرق ( نیدنف ) ندنتافاضم دروسا

 هر هفوک هدعب «بودا لیصحو تان هددروساو

 هظعومو داشراو یوقتو دهزو ؛شملیا لاقتنا

 «هلتع ع هن همرکم کم هدعب « بودا لاغتشا هليا

 هدنخرات ۱۸۷ و ؛ شمرک هدترواحم یر هیش

 قوجر ویرلارحام هلدیشرلانوراه .
 یناحرش . ردلوقتم یرلهظعوم هلسنافراع تالک

 هه رددنناد لج یراترضح یطقس یرسو

 ( یوسوم د# ندلازعم ريم ) ۱ و
 .ارعشناریاو ندهب وسوم اف ات و

 « هلتلح ره دنهندن | راه دنحرات ۱۰۵۰ «تولواندنس

 رتا تافو

 1 0 یردق كرد رک هنتمدخ ناود كهاشرىكلاع

 ةرک ذئرب هلناونع « ترطف ناتسلک » ۰ یدیشلوا

 هدنشرات ۱۱۰۰ ۰ ردراو یناو د بت صو یسارعشلا

 . ردشعا تافو

bs۔ هرعاش یلنامع (ماخ - هدسز) ۱  
 « بولوا یس هروپشم كا كن رل ےس

 « تاغللاةجهل » نالوا مالسالاخیش هدنشرات ۱

 مالسالا جيش هنو یزیق كنبدنقا دعسا دم یحاص
 . ردیسهربشه كندنفا فیرش دم نالوا ششلوب

 هنیرب هدنمسا یدنفا شیورد بوسنمه«یماعقیرط
 هلا اشاب بغار روپشم مظعا ردص : یتشمراو

 یط تفارظ «بولوا یرلهفطالمو هرعاشم قوحرب

 نالوالوقنم هدنقحیرادتفا هکدیوس رعش "الاجتراو
 ناخ دوم ناطلس ۰ رولوا مهفنم ندرداون قوحرب

 یسهبراه,هنمان هبلاراشمهاشداب «بوثبتهنرود لوا

 ید هنرود لان دیادبع ناطاس ء یک ینیدلوا

 ۱۱۹۶ ۰ ردراو یخرات هننرامت هیدیج «بوشیتب
 . ردراو یناوود بتح . ردشعا لازا هد

 : ردندنراعشا لج تب یکیا
0 

۴ 

ٍ 
۴ 
0 



AERر ۹+۳ ی  
E۱  

 ف ع ف

 كتقرف هینیمکچ كلاصو قوذ كد
 كتعص مدآ رايب نیردق هتسخ هعئیل وا

 ید رک كروس ردقفا وم هلما ۳ عبط

 كتعاس یخرچ هليا ربس ردهتسدا و هبرقع

 « بولوا ندهیناغع ءارعش نیرخأتم | , ۳
 هن را رات ۱ ۲ ۷ ۰ ندنش رات ۱۵۰

 شملیوس رعش انابحاو كنارعش ندا روهظ كد

 یواح یرلرعش رربو یلاوحا مارت كناود ضعب
 اليذ هنسهرکذ ت ماس هلیناونع « راعشالاةغاخ »
 « نطف رک دن » هک. ردشمزاب ارعشلا رک ذترب

 یرلب الا ماکحیتسا هدنحرات۱ ۲۷۱ ۰ ردفورعمرلکء د

 هعطق وش ۰ ردشملوا و عبط ہدنہہاضا رغ و طبل

 ردبحرات

 و هلا عاش عبط یسەعلا طم رول و

 هلا ندا هسدزک وا راو مگ

 جدا مدید بودبا رکش هليا رهوج فورح

 هله یدلصاب لزوک كپ یههرک ذن نیطف

 ندنسارعشلنامع یر نرق یع وا ۳

 : ردبصلحم كناذییا

 راب ناطاس .بولوا ندنمسق باتک یسجترب

 تمدخ كهللادبع ناطلس ندنرل هدازپش یا ناخ

 ینلاحرا ثپلا راشم هدایت زا هدشاتک

 ردشعلوا مادعا هلشامعس كنسامهخ «بقاعتم

 راو یس« هودا 0 هدننزو یس ود رف همانهاش

 وش . ردب داع یراعشا ۰ ردشمالو ترهش «هدهسدا

 : ردندهلجوا تب

 هلتزع هجنوب یدراتوط ممشچ نیرامد مای
 هلتارغ ید رزوب ردشلوا لئاس هدکلوب

 لنوزارط ( یدنفا ناضمر ) ییحنکیا س

 باس اهب یلح EAE ءهلدورو هتداعسرد «بولوا

 یخد هباشاپ مهاربا مظعا ردص یرلسقرو ؛شعا

 هب ارتقا هدندزن كپملاراشم .هاسوقروق نوساعاح

 زبمآ وم .هد ردشملیوس هجرت بحاص ءهلتأرج

 هدنشابجنک «ندنراکدتسا ضرع «بورد وا تدير

 لج تب وش . ردشلوا مور ندیابح تذل

 : ردبدب راعشا

 دوصعم لک هسزالچ ۲ هدلناع ناتسراخوب

 دوجوم مدع رازلک هتشا ناج لیلبیا مغهن

 تعحا ص هنسه دام « ین اغفاباب « [J ۱ و

 [. هللروم
 متا نلیریو هننرل زاد مکح نبح ۱ 3
 ر ودع

ENV 

 هک« ردوش قرف ندناتاخ «بولوا

E SAY9 و و هد خم  DVهل  

 نم ی

 وجامو لوفمایو هرلک هدنتهجناتساوفم ایرنک ۱ناقاخ
 لصا هسیا روفغفو هن رلنال وا بوسام هتتسح

 . روللوا قالطا هنب رلث الوا لنبحو هرلیک هدنیح

Eندنسا رعش نارا ( دلت اتم (  

nهات ناحيهالو ۱ 7  LS2 بولوا  

 ۔ دنه هدعب «هدلاحکیدنا صلختیمسر نکیا هدنارا
 همبلس ناطلس س ۳ ی ناطلس .هلتلحر هاتس

 هد۱۰۲۸و ؛ شا صاح روفغف «كرەدىا باستا

 ینیدلوا بیطو لدزب هدرک اذت ضمب .ردشلوا ف وتم

EFEا تب وش  

 قفروت هک ن یقب ارح ناج نتفر ناک
 قفروتهکشیچ دور ناجرک ۱ هللاب ذوعت

 یصلح كنا ذ کی اندنسارعش ناتسدنه 28

 ( نیدلاسمش ريم ) یرب «بولوا ۱ اد
 هد۱۱۷۹ نارواو ؛شعا تأشن هدیلهد

۷ 3 

 هب ونهکل
 « تح روصت رو یتاود بتص . یدشعا تلحر

 سلخت ید نوتفم ۰ ردراو یمهموظنمرب هلیناونع
 رکاب ( لع شزاوترم ) یرکید سم .یورانا
 . ردشعا تافو هد۱۱۰۷ «بولوا

 ندنسارعش ااغ یرمنرقیع وا 5
 ۱ رو | یربقف

 یراعشا یلیخو یسهموظنمرب یللو یرشب فئاوط
 توا تبوش . ردراو

 قوص لوا نسرب هسکرک نوسکد لا هعن هزاع
 هداب یغاس هدلارب قاس غا هدسلارت

 ود .تولوا ندنسا نا را ۴

 ا 9 مدیا ۱ يا

 تب وش . ردهقشب وا دوخابو ء ردزوک دم هر د

 توا

 ديا نورب ناج ناناج ربتاب مشک لد زا ربت وچ

 دیآ نورپ نامهماب مظعت یرک یش وچ

 كناذ کیا E نارا ی

 ۰ : ردصلحم یر

 ر «بولوا یلراوزبس (دجا یضاق) یسیجنر
 ردکنوا تب وش . ردشماشاب هدسوزق تدم

 هدم مدرس درد نزا شاب یراکف اهبش

 ار دایرف وک رات كدکنس نآ دیاش مربک

 ناخ هللادبع «بولوا لدتقروس ا لی

 ردکن وا تب وش . ردندن رلح ادم تک زوا

 داتفا رادلد دق زا نامر هاس

 داتفا راپ مدق رد! یهس ورس اپ



 و دل ف

 -ارعش یلنامع یر نرق یج وا €
 : ردیصلخم كتاذ کیا ندنس ۱ یر

 هیاضق قیرط ( شیورد هدازیثام ) یسجنر

 «هصزو مارہ »و « راکفا راكبا » . یدا كلاس

 تي وش ۰ رد راو یمهموظنم کیا هل رلناونع

 ردوا

 مدروس مرلزوک ولکد وش هرای كس یاپ فک
 مدر وک ن ده رکصاپ فک لوا شلوا ز وک وش مرابق

 نکیاندتعنص بابرا «بولوالهسورب یسجنکیا
 تب وش .یدشعا لىم هتحاسو فراعم کا ها

 3 ردکنوا

 هدراداد ضراع شیروک دلاعاص ردهراب

 هدراسخر روا وا رهاظ ای وک ردقلارب

 كتاذ یدب ندنسا رعغش نارا ۹

 مع ؛بولوا یناهفصا ( كيباضر دم ) یسیجنرب

 : ردکنوا "تب وش . ید راو فوقو هدقابس

 تریغز نمو ريغ یونازمه وت
 هتسشن ونازات هدید نو

 ؛بواوالدنوامد ندنتافاضمیر ییحنکیا

 ردکتوا تب وش

 ع وکیم هل اتسم سکرت نااب هک اردوخ مغ

 عوکم هناسفا نم هکد رادنب و با وخرد دور

 هلجتییوش «بولوا یلدابارتسا یسیجنچوا
 : ردندب راعشا

 تسا مرخو داش یهع_ یسکرهو تس دبع

 تسا عام هدبدمغ نمربو دمع قلخرب

 وش«بولوا لناقلاط ( یحالم ) یسجمدرد

 د ردکنوا تس

 ما هناوید لد یاهب شم تشح وز دش

 ؟ییعم ییانشآ ره تروص

Cدن ع  
 .راد بردار كني الب رک یس دق (یلعربم) یسحنشب

 وا تس وش

 راز دیلان یئو دری سفقرد ىد بلب

 تشذک یراتفرکرد مرعع مایا غیرد یاک

 «بولوا ندنرش یر( یشحنرون ) یسیحتتلا
 هنتهجنکد كناتسدنه . یدردیا صلخت یریم ادتبا
 رلتافتلا قوحرب ندیهاط .E بودا تحایس

 تیوش . یدشما تدوع هننطو هرکصندکدروک
 0 ردکنوا

 نکن اتسب و غاب تشک لرتیم زا دشلک لک تخر
 نک ناتسلک یاشاع و تسدرد هنري [ ركب

 «بولوا بقلم هاببقل ( فابهماج ) یسیجندب

 ما هلاک

۳۸ ۳ 
 1 رات «هلتلحر هباتسدنه ءهدلاح ینیدلوا لتایه

RE 

  3 ۳5ل ق 9 1

 «بودما باستا هاش رکا هلسراهم ید دی

 هدنحرات VT) ؛ شملب وس یخد تابعابر قاط

 ۰ یدمهنلوا صسرئسد هنسراعشا ۰ ردشعا تافو

 هدنشا حس نازوف تنشالو هدطآ
 نایت هوا ٩ ۰۰ ( رقت كتهنطا و کف

DA NVI |عقاو هدعقوهر مس  

 رب ءینیلاها ۸۰۰ «بولوا هیرقرب یزک اضق
 یرکسعرب هلیسهاثقرب یناسبلک رب مدق .ییماج
 یا رو یناکد ۲۰ «یسهعلقر کسا «ىسەناخەتسخ

 یساضق یوک نالس هلرکید مانو هکذ -. ردراو

 ندنفرط یقرشبونح «نیحاخ ندنتهح قرش لامش

 لاش «هل رلاضق سیسندنتهج ییونج برغ «صراق
 «بولوا دود هلش الو هسنوق یحد ندنفرط رغ

 یسیلاها + ردیواحییهبرق ۷٩ ربارب هلیسهیحان مور
 یربهدشب زکلای .بولوا ترابع ندیک ۶

 . ردکر تو اسم یروصقو یناتسورب ینمراو ینمرا

 قش ییاضق ( وص لوک ) ندنراعبات یغامربا ناحیس
 ااا رول ید یاح چاقرب هدنجا «بودا

 تاجایتحاقجنآ قالوصع «بواوا تبنمزآ و قلغاط
 - امرواهدنتعسو مودي Os . ردهر وکه ن هیلحم

 طئاسو «هدهسروینلو هفلتع راحشا «بولوا یرلن

 س كورتم . روسهنلوا هدافتسا ندننادفف كن هبلقن

 ضعب راس شمهمناشیا زونه هایندعم نوشروق
 یرلنوبق .ردراو ید یسهحیلباقرب عفان و ی رلذ دعم

 . روناوا جارخا یغاپ رادقمرب ءبولوا هقوج
 « عماجرب هدنوکنالس نالوایزکسع کسا كناضق

 هداضق نورد . رو.بناو هسردم رو رس

 هلبتقو «بوناوبرل هارو راسو رل هعلقنارخ قوجر

 تلالد هنغیدلوا تک و رومعم اهد ید كنساروا

 . رولدا

 نالوا لوغثمهلتعارز هدالفس رصم ۱ 9

 رلنوب  بولوا مسا نلیریو لاها ] 2۴
 دل وتم ندنحارتماو طالتخا دلرلیطبق کسا هلرلب رع

 هدنلاح تربشع «هلغا وا رلمدآ ناقشیلاحو اس

 . رد راسکع هجتهجیه كنابرع نایاشاپ
 هدنتسهطخ ناتسزوخ , كارا 0

 ۳ راک ۲ كنهرو ۱ هیحرلو

 زوقط زکس ندنلحاس سراف رح قرلوا هدنسدقش

۳ 

۱ 
1 
3 



O 

 هلا یاها برع «بولوا هبصقر هدب رچا زنم واک

 ۰ رد

 ۱ هطالاف

 امالاف

 [۰تعحاصهنسهدام « هردنالف » ] .ردم وقرنانآ وب

(FISMIMIUS) ۰ : 1رس امور  
 ءىنىم الاف ۱

 ۳ دالبم ءتولوا ندنرل راد گم

 هنسهدام « هل وخ )] (۳۵۱1۵۱۲۶)

 [ ۰ تعجحا ص

 تكنسهطخ هردن الف (۲۱۸۱۱۸7/5)

 ندنماوقانامرح ونالوا یسلاها

 هتسایر نانلوا رعت قلسولسن وق لوا هنس ۱۹۷ ند

 هلا تیلبف یرادیک

 «دارهداقوس رکسعیشراق هنقافتا( اناخا ) نانو
 لالخا قافتا روک ذم .هنرزوا تیرفظم ینیدنارق

 ؛شسک یذوفنو کح یهدنانو كاف كرهدا
 هلکان شرب ندا ماود نوک چو ها E هامورو

 هدنخرات ۱۹ ٤ دالیملا لق . یدا ششوا لابقتسا
 كسايسو رب یرادمکح اینتس ینیدلوا شق کالابیت ۲

 هسنودک مو نا بصن

 ملست یابی یرادمکحو «قرهنلوا مازعا هسدزن

 کر هدنا یمست یدنک لابی | .هدهسا شهری دناقهکعنا

 . یدشمال وا ملست

 ;(Flaminius Nepos) 5 هان

 ادر امور دو ال
 سولسن وق لوا هنس ۲۲۳ نددالىم :بولوا ندنرل

 3 یا شا بولغم یرللاغو «شلوا

 فلاح هجا كنوتانس «بولوا سولسنوق ب4

 هبهبراحم هللا لابی نیزسکملکی ینشادقرا .قرلوا
 . ردشلوا لوتقمو تولغم .ندنکیدشن رک

 -هدرک اشنا كنوبهداج رب كوس ندا ۲ مونیزآ )

 ) بولوا یس

 قسارذا ندهند وم ؛تولوا یر ید ینیدنلود

 یربشهنوار یزکصو :یدرولوا دتمع ردقهس کد

 . یدبا

Flandreںرع كناب وروا )  

 كنغامربا ( وقسا )هدنتهح 13 ه رد الف

 یزاغو هلاقوداب هابصنم

 میسق هدلاح ییدمش «بولوا

 ندامور

SAS SEE ايواىنىمالق ( 

  (Flaminie)روطارعا امور -

 م كنابلاتا هدننامز ی

Eهطخ د كومىر  

 ءهب هقیجاب یسیطسو مظعا

e4 

°4 ON ET ین hl OY 

۱ ۳0 
 (غنیمالو) یمسا هدندنعیسلاها . ردعبات هبهسنارف

 یمسا(كنملف) نلیربو :هبهدنالوه هدزعاسل .بولوا

 چوا هاهجوو ردقنره هطخو . ردذوخأم ندنو
 هحیلاهاو یضارا تعیبط «هدهسیا مسقنم هدننبب تل ود

 هل رامسا یرغو قرش هردنالف عات هب هقیحلب . ردرب

 (رون) یمسق عبات هب هسنا رف ء«بولوا مسقنم هتلایا کیا

 عبات هکنملف و « روب دیا لقب لابا « لاش » یی

 ندنمسق رب كنتلابا ( هدنالز ) هد یسهحراپ نالوا

 هراداهدنر وص قلتنوقر هداطسو نورق » ردنرابع

 یحو هلفرط ره كن ابوروآ یسلاما تونل وا

 تراجت هللا هبقرش راطقا راسو رصمو هبنیطنطبق
 . رثیدنا كلام هنوقو ذوفنو هتورثر كوس .كرهدا

 ندنماوقا نامرح یسلاها هردنالفنلسد ( دنامالف )

 یندهلرلن وسقاصو هلرلقنارف هداطسو نورق «بولوا

 یرلناسل كنملفو نوزبرف یرلناسل . یدرلشمشی راق
 .ردراویئاداهجرنا .بولوا یعونربكنهجنال 1 یک

 هظفاح یت راناسل یدنک رلدنامالف یهدکنملفو 2

 ینو هن وک ندنوک هسیارلیکهدهسنارف «بولوا هدکعا
 هلتقو .ردهدقلاژا یرلددعوهدقمشالزسنارف هلکرت

 یدهدتلایا چوا یکیا یهدراوج هقشب ندنتلایا لامش

 تلایاهدلاحییدمش «نکیا هدکتكيوس یناسل دنامالف
 یسلاها ۱۶۵۰۰۰۰ یعی یمسقر نکلا كنهرو ٣ه

 نوزواهرژوا تموح رلدنامالف .راردماکتم هلناسل وب

 لحاص لارق دوخاب و یراصو یزوک قنام .لیو
 : رد رلمدآ

 (Fl. Orientale -یقرش ۰

 ار ۳ تی هردب اف
 ًاقرش + واه ًابونج «هردنالف یر ًابرغ «بولوا

 كاکنملف یخد "الامش ءهلبراتلایا تنایاربو سرون ۲
 یس هبحطس هجا سه ۰ یددودخ هلتلایا ( هدنالز )

 ۱ «بولوا هرتم ولکم ب حبس ۰

 ینک ۹ هنشاب هرمم ولیک عبر رہ ا

 هب هبحات ۷٤و اضق ٩ هجهىکلم ةرادا . روشود

 هبحلص همکع ۳۲ و هرناد ۳ هح هبلدع ةراداو

 ید داغ )ایک ۶ رقم هنبررتاود

 هزکح .بوریک هتلایا ندبونج یغامریا ( وقسا )
 هقرش ها دخایخد ینیاح (سبل) «هحنلوا لصاو

 هلامش .هرکصندکد تا یش یتلابا .كرەنود یرغوط

 دو دح تتلایا هدهفاسم لبخر «بولود یرعوط 1 چو یممق ییرع تودح «هکنملف یم.ق قرش لاهش



 | ل ف

 هزبنوبیسهبراج هایم رتاس ۰ ردا لیکشت ینسهبقرش
 .ردقوجكب یرالودححلاص هنانس ریس . رولکود

 تونحوقل او زودهدنر لتهح لامش و برع یسضارا

 یرل هیت مقاطرب تبنم ریغو قاموق هدنرافرط یقرش

 درک یتربغویس | ًاقبطت هنف كنسيلاها «بولوایواح

 * ضارا الماک یی رافقاطب كن را رب زرد كر و یر

 قردل وا لک اھ یر هرات .ردشمر وجه هع ورح
 «ندنغیدلوا روتسم هل راج انآ یرلهناخو طاح هلراحشا

 ك .رونروک یک نامروارب نوکسم ربغ ندقازوا

 نیداقدكرالیوک  بولوا لصاح نکس نجرب سیفن
 شا ااا كلو اعا یراسق و و
 كوب وزب ؛بولوا یرلیا كپ هيلع عیانص . رارولوا

 0 ا یوا ماد تا یوم

 یرل هشت اف بیا «نولاص «زوط «رکش تا

 . ردقوج یرلهناخغابدو

 ؛نرا ا سوا یاب و عمر س الوقت

 راهم و و «واکا

FI. Occidentale) — ین یر 

 2 یتلایارب و ۳ هردنزاف
 هسنارف ًابرغ  هلزکد لامش ندنتهج ییرغ لامث
 اقرش هلیتلابا ونیاعو هللا هسنارف هنب ًابونج بلا
 هابسهلمخ هدنالزککنملفو هلبتلایا هردنالف قرش ید

REها سه  LSEولیک بم  

 رپم هک «ردراو یسلاها ۷ ۰ ٩۲۳ «بولوا هرتم

 ااا ود یک ۰۳۳۹ هتشان هرته ولیک جب ر سح

 - هبلدعةراداو هب هبحات ۵۱ و اضق ۸ ا

 : یرلهىصقو رهش هحیاشاب

 مسقنم هنسهر اد هبحلص هک ۲.و هب هرتاد ٤ هح

 زودیسضارا . رد رپش (هژور )ی زکر ءبولوا

 ضعب هدنتهج ییونج قرش زکلای «بولوا قلاو

 ضورعم هنیزواجت كزکد یلحاوس ۰ روینلو رلهپت
 دزواج و رلدس ےسج یرلقدای هل ر اف رصم یتملک کیا

 هبهرق یغد یترلرب یلیخ كزیکد ربارب هلفلآ ینکوا
 دودح هدرب زار ینامریا وقسا ۰ ردراشمر وج

 ( سیل ) عبات اکوب :یک یکیدتہا لیکشت ینسهیقرش
 ( لسیا ) ناک ن دهسنارفو ینسیقرش مسق ید یری

 حلاص هئافس ریس ۰ ردیا یتش ینسیرغ مسق ہد یرہن
 هلرلیلاچلواتدمرب . ردقوچ یرالوب ریمدهلبرالودج
 عدز « بولیجا یغوچ كنسضارا نالوا روتسم

 .ردشفلوا لیوحت هرلاعمهلزوک هدیقاطربو ؛شثلوا

i ا 0 1 ف 
 ك ققو هل وا نزا «بولوا زسلادتعا كب یساوه

 نیرسهجهدایز ماشقاو حابص «هدلاح ینیدلوا قاحیص
 ۱ « رولوا

  rهطا راثلاب كن هناسا -

 كنس هریزج ۱ ت
 هرتم ولیک ۵۰ ( كنهلاب )و هدنساضق ( روقانام )

 °0 ؛تولوا هبیصق رب هدنسب ونج قرش

 یرلحاغآ بجا قوج ك هدنفارطاو یراقاقوس راط

 . ردراو یرانمرکد لیو

 - رح وا ۱9۷۱۵9۵۸ تست تنس

 ا اا اتات ۱ نایوالف
 بصن هنکاق رطپ هیک اطن |هدنسیدالمم میرات ۳۸۱

 یرلاکیه كنه روطاربعا هلا روطاربعاو ؛شهوا

 هدنروضح كسوس و دوثت ییلاها ندا مده

 هدنحرات و 0 ندكدتا صیلختو هعفادم

 ردنعا تافو

 «یسلاها۱

 هینیطنطبقهد ٤ ٤ ۷ ید نای والفتنسم رکید

 او لب هدفا ەد ٩ «بولوا قبرطپ

 . رثردبا ارجا ینسیطروب هدن۱ ۵ كطابش

 ۱ هبلق

 كن هیفوص « بولوا

 ( Philippopoliو  léهح ۳۱۵۲:۲(

 رہش ر یر ج كنلبا مور قرش

  ۰قرش هرم ولڪ

 برن هرتم ولیک ۳۷۳ كلوناتساو هدنسيوج
 تبنم هلتساغ «هدنرانک کیا كن رہ جرح «هدنسلامش

 هدنرزوا كن هن ج وا قرالوا هدنسهب روا كنهووارب

 یربیک طخ لوي رمد ندیک هیاوروا ندلوساتسا

 لوط۲۲ ۳۳ لا لاش ضرع ۲۰۳ و هدنرزوا

 یسلاها .ردعقاو هدیقرش ٤٤۰  ۳«بولوا ینک

 ومویمرا مور كرت یرکید فصن و رافلب صن

 شینک ر دق هبیرېوک ندنفقوم لوب ریمد . ردد
 ندغلاغوج هنوک ندنوک.هدنرزوا كنو و ی.هداجرب

 هدنرزواكنهبن «یسهدیدج هينا قاطرب لزوک نالوا

 ددعتمهلیف رش عماج كوبر هداروا «یراصحرب یشا

 «یسیدادعابتکم راغل .یرلاسلکودحاسمو عماوج

 یس هحنابی و «یتاکم صوصحهرامورو هراناملسم «

  ۰«یس هز وم رب كچ وک ۰یمهناخبتک ی واح ید لج
 «یرالوت رمد هاپوروا و هترلدلکسازاغرو و جاغآ هدد

 ینوص لکو هربخذ لوصخلایلعو یتراجت كلشيا یخ
 تاجوسنم رکید هلبا ابعو قایش « یتاجارخا یغایو
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 ى ف 2

 «بولوارپ ګر یسا ك ٠ دراو یا هه ات وا 7
 ےسج نانل و هدنفارطا ینیدآوا هلاق ندننامز رلحسالبات

 ندنرلهش راوود ضعب زسجرخ لومعم ندرلشاط
 تلف ENES ودك ام هد 4 رو 6

 هلتبسن هنمسا كنو .قرانلوا ددجمو رامعا ندنفرط

 یزکصقاحنس هدننامزهناغع ةرادا ۰ ردشم وا داب

 قرش نالوا لیکشت هایسهدهاعم نیلرب ؛بولوا

 دا داما نکس ح هنسه اتم تلابا لیا مور

 تنم الو كال (۱۱ ۱5 0

 ۳ ۳ 0 ثاح هبلف

 کاوکر ب قلقاطب قرالوا هدنیغ هرتم ولک ۳

 ماطر ءبولوا یرلهبارخ رهش رب سا ةا

 ت هلراکر د
 ءبوللوا سیسأت لوا هس ك

 رامعا ندنفرط بیلیف یرادمکح هیودک ام هدعب
 عیاقو صمب و ها هيما هلم ساو هام وا

 سوتسغوآ روطاربعا

 .ردد ورشمیراث | هقتعهضا اسو را

 . ردشلوا نادیم هب هرات

 یروعم «یقردنلوا نیزتو حسو هدایز هدننامز

 ترضح .ردشا ماود ردق هب یدالبم نرق یع وا

 كا هدنسهعطق ایوروا سولواب ندننمبات كناسع

 سبح «بویالشاب هرمش یتلنایتسرخ هدررشو لوا

 . یدنموا برضو

N iE.كنسەط> كدن و هدابلاتنا (۲۱۲۲0)  

 هرتمولک ۲ د كنة ارو هدنتلایا (هن ولب) | هربلف

 ر یا اضق ہدنسرپ ر بوذاح

 . ردراو یسهښا لزوک ضعبو یسلاها ۰

 . ردهبصقرب یکسا كپ
 ؛بولواهبصقرقوج یسامرخ هدهماع ۱

 ۰ یدریلد یخد ج الفالاحلف

 كنتلایا (هنروا) هدهسنارف (۲۱۵۲۵) | راف

 كت ورقهودو هدنساضق (نورغمود)

 هبصقرب یزکس هیحات مد هرتمولک ۱

 - راف هرتاسو هکییو لاها ۸۵۳۰ «بولوا

 . ردراو یرلهش

 ۔ دناتدابع كنسهاسق یط هدتیلهاح ۱

 - ونط ؛بولوا صرب روپشم یرلک سلف

 (هضر) بلاط یبا ن لع ترضح هدر لاس یجز

 :قردلیروب مارعا هللا یثک يللا زوب ندیوبن پناج

 (تولوا هبصق

EN س ل ف 
 كنيناسنلارش ییا نب ثداحو «مده یروک ذ م منص
 مانتغایجیلق روہشم کیا ینیدلوا شعاشوت همنصو

 هلالوسر ینیرب ندجیلق یکیاو . یدیا شمروی
 کت ندقدناشوق هنرلنابم كرام لهدا (ملص)

 .یدرلشمروم اطعاهصدنفا (هضر) لع ترضح

(Palestine)هفای هلا هرغاع دق  

ER E a روا ۲ | ن نیطساف 

 لحاس هدنرغ كسدتم ضراو هدنوج كناءک

 و نالوا صوصحم هب هطخرب كح وك نانازوا هج وب

 مع هنس ونج مسق نوت كنسهعطق ماش هدعب مسا

 ضرا نوتبو ینسیونج فصن كنهکینف «قرەناوا
 .یدشعا هطاحا ینسەضوح طولرحو یدقم

 یتعی هدننامز رلبرعو هرکص ندنناحوتف كرالامور

 هلتر وص یجکیاو شا نیطبلف هد هیمالسا سد

 وداد اکع الامث نبط لف هلهحوو . ردشملناللوق

 هکو مر و هشيرع ٌهعلق «قرهالشاب ندنلوک هبربطو
 هدنرلهرا یلامش ضرع ۳۳۳۲۰۲ هلا ۳۱۳ ردق

 ء دیفس رحم ًابرغ «ماشلا ةيرب ًاقرش ,قردلوا دتم
 نالوادودعم ندب رعلاة ر زج ید رشت ماش الاش

 هدنلخاد دودحو . یدیا دودحم هاسضارا هقلامع

Uندهرنم ولیک عبرح كنس زوتوا یسهیحطس  

 هایغلفرصتم لقتسم سدق هدنامسقن کیدمش . ردهدایز

 ههروسو ی رلقاحنس اکعو سلبا كتالو تور

 .ردب واح یس ونح مسق كنغادحنس ناروح ندتالو

 زکلاب كنیطسلف .

 «بولوا زود وک مسق نالوا دتم هع و لحاس

 یررغوط هقرش ندلحاوس ۰ ردفلغاط یرلفرط جا

 یدا دودعمندماش ید نیطسلف

 دودح كن هطخ «بودیا عافتراب اک اوو یخارا

 ترصرب نالوا دتم دلدهبونج یابتم ندنسهیلاش
 هدنتسوا كنو یجد یرپش سدق هک« روبدبا لکشت

 د یرلکتا كئرصو هدنفرط قرش . ردعقاو

 یه اکوب هلبا لوک نلنید طولرحم .بولوا كيد
 ۰ رانا هغ وداود: هع رش هل رکید مانو ندرا نالوا

 ندرح یاذح یسادح تلوک روک ذم هللا یداوو

 زا كب لا ةد زا رک: ندا هرم ۸

 ندریضارا هدنفرط قرش كنداونرد و نالوا

 داران هکءرولوا لصاح رلهبتماطرب .بولسکوب هرب
 یرلرب رومعم كنیطسلف لضا ۰ ردلوج یسهنوا

rcs ی 



 س ل ف
 «بولوا ترص نالواهدننرط برغ كروکذ م"یداو

 ناعن رارما قوحرب ندنراکتا ییرغو قرش كنو

 . رلردبا ایحاو قس یتسضارا .كرهديا نایرحو

 نوتزو هلرلنامروا یرثکا هدكنرلهئتو ترص
 ك كا كنىطدلف . ردروتسم هلرلغابو یرلحاغآ

 شب یک ۱ «بویتازواجتیهرتم ۱۲ ۵۰ یرلغاط
 هدنرلرب عفترح یساوه .ردهدنراعافترا هرتمزوبتلآ

 طول رحنانلوارمعت (روغ)و هدلحاوس هدهسیاهدتعم

 كنهرارا نازعم . ردقاحبص هجهدایز هدنسهضوح
 «بولوا ۲۰ یسهبطسو هحرد هرزوا تیموح

 هدنفارطا طول رح نشبقو ۲۰ نزاب

 زمنا یغاشا ندهجرد ۲۵ هرارطانارعم

 «لاقتروب . ردشلوا ینیدقیح ردق هه هحرد ۵ ٤

 ندرلهوب«نالوالصاح هدایز كا نواقو را .نونز

 هدنفرط قرش كطولرح

 قوت وصهدایزندراغاط یهدنتهج برغ رلغاطنالوا

۰ ED | 

  ۰نیشدقو

 نو

 . رویمهلوا امرخ ؛بولوا

 هعف د صعب لنیشدقو هرواب قوح هدرلاروا «بولوا

 حک ۳ زودب ول ک هلا هتک و راغاب ید راق

 « بوغای نمشق روحاب .ردراو قرف قوح هحاوه

 ۱ ا ردقه ره .ژامعاب ردقهنت اپن لولبا ندسیام

 روعاب هدایز ندنکیدمش «هلغاوا هدایز یرلنامروا

 قوجرنالوا لوج یدمشو رول لک ۲ یشلدعاب

 رلهرومعم هدنرلرب
 یرلهبارخ یرلدنب وصو رلجربص نالوا دوجوم

 اجاح «هدهسیا روم بوب یرلهنارخ

 هنکیدلکح تجز ندقلتاروق یخد هدهعدق هنمزا

 : یالوصحم هحیلشاب

 لیخ «بولوا هرتاسو قوماپ «نوتوت رب «یراد
 لاتفش زنا مر الا . ردراو ید یرلغاب

 ؛لاقترو .نوتیز رجنا .زیوج «مداب ءران «یصیق
 لاقترو كنهفاي . ردقوح هدیرلهویم راسو نوم

 ا جارخا هاتیلک هفرط ره «بولوا روپشم

 ءزوموط «نالتریص « ییآ : یسهیشحو تاناویح
 لتیلکو نالیج یسک غاط .هجهرق .كيک .لاقچ

 دوحومهلبتقو ؛بولوا ترابعندهرناس هلاناشواط .

E.زدشمالاق را ندنالسزا . نالوا  . 

 یرلریغیص «بولوا قوچ یرابکو نویق ندهیلها
 اة یرابنا كتنراتآ ۰ ردیلتوقهدهسیا كحوک

 كيو یریا یرابک ع یلرب « هدهسریلک ندبرعلا

 ,هیرآ « یادغب . رودا تلالد

 تاناوبح

re 

 ۳ نر ۱ ۷ ۳.

 ول هدر اب راقو ,o ندرا زکلاب ۰ ردل ومقم

 هتقشم, رایکهدنراتهج :E «توالو هود سنجر

 .ردعونتموقوچ یرویط.ردنیکر چ «هدهسیا لمحت
 كناق رف !هدایزندایسا تاناوبحیهدنرللوک هلبرل رېن
 هدنراړنا ضعب راسو هداقرزرمن «بولوا هباشم هرابک

 . رواوب ید جاست سنجرب كاچوک
 ترضح صودلعو هدهعدق ةنمزا كانبطسلف

 نویلم چوا یسبلاها هدنرلنامز (م) ناملسو دواد

 1۵۰۰۰۰ هدلاح کی دمش ؛نکیا شو هدنراهدار

 هیصقیمضعا مسق تكنیلاماون . ردهدفهلوا نیم رەق

 لوغتمهلتراجتو تعنصو تعارزو 1 هدرلهب رقو

 - رطاقلل و هدنتهح قرش كتسداو نادرا یمسقرو

 ۰ رل ردلغ وتمراکم ر د شدت تانا وح ون مشن همیخ هدن راف

 نالوا یسهعدق "لاصا كتکلع یرانالوا نکاس

 هل دافحا رابلهکبتفو رلبناداک هرلبنای رس ؛رادنارمع

 ندنطالتخا و جارتما كارا رع شبلک ند ریلادر زج

 كنرفو كرت «مور هداط سو نورق «بولوا دلوتم

 نیشنهمیخ . ردراشمشیراق هنیرلجما ید یدارفا

 ترابع ندنرلپ ود تبع صلاح هسیا یرلنالوا

 .راردهسقنمهل ابق رونو هدنامصاخم هدنرانب «بولوا

 ناسلو هضفاحم قرهلوا یفاص یرایسنو لسن رنو

 لماغ «ندنراقدلوا شا هاق و یتحاصف كنز رع

 رظن هب هنکمتم لاها نالوا ماکتم هلا هیر رب

 نایتسرخی 6۱۰۰۰ كنيلاهانکمتم ۰ را راقاب هلرمتحت

 « بول وایزرد ۳ و یوسوم ی و

 اطرب .كرایوسوم
 هلک ندناتسهلو هبنال ۲ هد یماط رب ندزیکترو و

 نور و كات رخ .بولوا
 ناسل یسهلج . ردندافحا بیلص لها یققاطربو

 هناا ۰ ام NES یروصق

 یود یراب هدرلتفقووا هسیا
 شوت هدنلا دار للهکبنف زکلا «ندنغیداشی هدلاحرب

 مق ااو نالوا

 هدننامز ناملس ترضح قج ا

 لییارسا یت «بولوا

 تراجترب کالذیا هدنسلامش

 . یدرونلوا ارحا

 رانو «هلخاوا عبات هنتلود لیناربسا شید هکبنف

 هب هب راج تابسانم هللا هدیعب كالام 1 رح هایسهطساو

NSشیلیوط یان كنيطلف هدهرصوا  



۰ 

 :ندنرلکدتنا قوس هاب هدنتمت تراسا لیارسا
 گكرللامور دل رلبا هنودک ام «بودای دن قوح نیطاف

 -رخو ؛شعرآ هدایز اهد یندتو هدنرلنامز یطلست

 هنمکح هاکت رایزمیفرطره كنیطسلفه رکصندقلن ایتس
 .یدشمهغا قرت هنوکر هحعیانصو ترا «دكرهک

 اگر هدننامز (هضر) باطلا ب
 ارا م رار لو
 هدهبمالسا کالا راس هدننرق قلا شب كلبا كم

 تراجمو عیانصو فراعم جد و کی نیدلوا

 هدننیپ یرلنایتسرخ ابوروا .نکیا شا قرت یخ
 لیخرب یاجاهم بیلص لها ینیدسدنایوا تكصعت

 «شع وق هنلاح یتادیمبرحر مطقسال ییطساف تقو

 «قز انل وا ص الختسا ندنف رطییولا ندا حالص تایمو

 بقاعت رر هدرصم « زعا رد ررقت شیاسا

 تعارمق رب هعراتم هک كارتا كلام ندا

 ؛شاوا بجوم یابرخت ندیکی ورخ فک لرو
 حتف یرل هعطق ماشورصء ناخ ملس ناطلس زوایو
 هلو ییطسلف نامز ییدتا مف هب هنا مع كالاعو

 مالغاص هدنلحاوس . یدا شلو هدندت لاحرب

 یرک كب یجد یرب اعمو قرط کک یا یان

 رمد نانلوااشنا ردق هسدق ندا 8

 یسارق .رواراب هنلقن كراوز زکلا نام ید لو

V o0یرل هصقو رم ةا غاب «بولوا هدنرل هدار ٠ 

 ءهفاب «هرغ «هلمر «نوربح .سدق : ردتآ هج ورب

 طلس «سلبات نتح .هرصان دفص E ءافح
۶ 

 ۰ ۵ ریاسو

 همکتملف و ( ۲۱۵۵۵۱0۵۲۵۵ )

 ( Vlissingen ) a | هکنیسلف

 ییونحكنسهرزح (نرماو) و دنالز کاکنملف

 مکحتسم هدنرزوا لوقرب كنغامما وقساو هدنلحاس

 نیح « یروس « یسلاها ٩۳۳۰ تولوا هبصقرب

 «یتاماکحتسا سج «یعدنخ رم اب ر دل و ط هللا وص هدتج اح

 باعت سا 9 تررج یک مسا وو مالغاص

 «یرللو رمد . یرلمتح ولو یار ا اعردا

 هنلاسعا ناف راغ كايا هلبا هدیب كلام
 یسهناخدصرو یسبنف تعج «یراهاکتسد صوصخ

 . ردراو

 ملف 0: err شوق

 كتهسارف ( 1a ۲۱۵06 ) — ال ۱ داف یو بیر یسدق هلن اعفد رلیروث ۲ هدعب . ىدا

 ك ( نام ) و هدنتلایا ( هتراس )
 (هرآ وا ) قرهلوا هدنسیغ نونج هرتم واک ۹

 لو ریمد جواو هدنرزوا ییاح (زا وا) عبات هنغامرا

 1٩۹۵۰ .تولوا هبصقر هدنعامحا هطقن كنطخ

 (هنایتر) صوصحم هنیرلقجوچ ناطباض .یبیلاها
 ۲۰۰۰۰ ورس اکو یتکم رب رویش هلیسا
 - اخغابدویمهشرماف دغاک «یسهناخی و واح یدلح

 . ردراو یرلهت

 ۲۱ عشناتسدنه ىلع د

 ر ۳ ا ۱ الف
 : ردندنش رش تعنر تب وش

E aعدل  o 
 ماو رادید قاتشم نالسیم یاوژشدپ یا

 كناتسراحم ( ۲۱۵۵۷۲۱۸۸۸ ) ۱ "کف

 هدنتلایا (هیناموت عم هیکیزای) | *د
 قرهلواهدنسب ونح فرش هرنمولک ۳ كن هتشپ و

 یطخ لو مد ندس هم درو ا ست

 روپشمویسلاها ۲۱۳۱ ۵ :بولوا هصقرهدنرزوا

 : رد اه ره واوا تاتو

 تموکحهدکجوکر (نسح) | , دلا تالف

 یسیجنزک.س كناكباتا نروس 4
 نیدلازع یردارب ًاراتعا ندنرات ۰۷۷ ؛بولوا
 زار نا كنرداربو اک هلا نیسح

 ۰ ردشمروس مکح زکلا تدم

 ندناریا یارعش ریهاشم (نمم دمع) ۱ تی
 - هبصق یحام كناورش < تواوا

 یالعلاوا رار هللا یناقاخو ؛شعا تأشن هدنس
 یحاصناوریش 5 ديو نايا د راه كونك

 هدنحرات ۵۷۷ و 1 ندنرلح ادم كرهجونم

 . ید راو یه رپ ندتنیه مع . ردشعا تافو

 لج تب کیا روش . ردراو یلاود بت
 : ردندنراعشا

 دز راهب هیسرب ناهک اد نازخ لیخ

 دز راسهوک رس رب لع ناکرهم ورسخ
 ناهج ورسخ ٌةبطخ ناسلیط های غاز
 دزرایعرز خاش نامز نآشمانب دناوخ

 ۸۷۹)هدنالردنایو هدنال وه دوخ :

 ا E 2 تام

 لنکشتتاودزن لقتسهدنتهح لاشن كناب وروآ

 اس تاموایدو هحزسنارف «بولوا تکلمرب ردنا
EA 

۰ " 



 م ل فا

 یبعی(ابیی) هرزوا قلوا یسهجرت تكتهدنالردن هدنن

 لمعتسهدزعاسل . روئوا هیمست « هطحنم ضرا »

 ( دنامالف ) رک ذلافلاس هسیا یمسا كنملف نالوا

 رود تاب یا

 ۵ 0 ه " كنملف فو یسهحاسمهود ودح ؛ یقوم

 ۶ 3 ۲۷ 6 2 اک ضرر ۵۲ ۲۲

 هقیحلب ًابونج « بولوا دتم هدنرلهزا قرش لوط
 لاش ید ًابرغو الاف هللا هنالآ ًاقرش هلا
 ندتهحو «هدلاح ینیدلوا دودمو طاح ءلزیکد

 هدهفاسم كلن وکر هلا یک ندنلحاس هرتلکنا

 لیتم «هدهسیا لکد یبنط یدودح اب . ردعقاو

 رغ هب هب رکسع تاک رح هدنلاش یاهمنعو هلنامکحتسا

 یو هونج ندلاش . ردظوفحم هاقلقاطب رم دعاسم

 ولیک ۱۸6 یمظعا ضرع هرغ ندقرشو ۰

 یس هیحطس E «بولوا هرنم

 یسلاها و هم

 «رویشود ینک ۱۳۸ هتشاب هرتمولیک عب ع هکر دتر

 رک كنملف
 ی 2 ئ ر ر هر سه ت ووا هدلاحر م ةه رر

E CLا  

 اع ندسوف ٥ ٤ه ٤

 کش یراهناو لابح « یسعیص ل نا

 یاذحیرلرب ضعبو قلا كي یسیضارا ۰ ترک
 زفروکو یاو اما رب «بولوا اا ندرح

 یرلوص کد ندفرطر ۰ ردقوج كب یرلحیلخو
 کمر وج هزیکد یرلرب طحتم لا بوایاپهرلهرق

 - اطب و هرللوک یراهووا .بوایاب یرلوص كرلرهنو
 ییدکو د كرا یتدندفر طرب کا لىوختە راقلق

 هبهرق «بوربدلوط ین رلزکد غیص رلروماچو راموق
 تفلخ هدنرلفرط ساس"كیاند E ردلایم هکمریوج

 ه همیظع تالدتو نالیشالک ۲ یعوقو لوا ندرشب

 تراهمو ج هدنروص لوقعرحم رادلکنملق یثراق

 دزکد «دكرهدبا اشنا رلدنو رلدس عنصم هلا هبنف

 - وکو «هدکعا تمواقم هننايغط دارابناو هسزواجت

 - وروق هلرلهنیک امو هلرلبالوط رثود هللا لی یرلپ
 . راردهدکیلیا لیوح ههعورزح *یضارا قرهد

 هدهباسو روب ینیدقاربهدلاحرب ناکسالب اقان كاتعیبط»
 بو هنمکح یرب لتورت كاو رومعم كا كنابئد

 PO REIN ًایرقت یسهرتم ولیک مبسح رپب

 ۰ ردهدقعرا هح کدتیک رادقمو و

 یادح هرزوا يطسو كح يسضارا ککنملف

TT Ia O 
 ندرح ٥ اقا و «بولوا كسكو هرتمولک

 بونج «هدلاح ینیدلوا یافترا رب چیه كج هاب

 عفت رص ردق هرنم ۲۰۰ هدنراتهح قرش بونحو

 . ردراو یرل هیت ضعب

 چوا ؛بولوا قوج كي ی.هبراج هایم كاکنملف
 یرلیصنمهل رامسق اا تكنسرلارحم كغامرا كوي

 - اریوط كنملف قامرا چواو ۰ روینلوت هدنکلعو

 دعتم هدنرلنب <« یک ینیدارنآ هرللوق ددعتم هدنع

 02 0 مو ارگ هراقامرباوت كرکورالودج

 هل رالوکو رلنو هل راپنا قوجرب رولیکود هزیکد

 ینصو یببط ید هدنرلهزا کدو یرزفروک
 هلاصیغاربوط كنمافنوت «قرهناوب رالانق زسپاسح

 . رزکب هنسهناب هزئسرپ نالوهدقْموا اورا هلا وص

 سرو هزوم ءوةسا : قامرا كوي چ وا روک ذم

 لخاد هک بلف ندهقیحلب یعامربا وقسا . رد رلقامری |

 هدنروص كح هام هاسد جیلخ هدازند رهن هدنغیدل وا

 هنیک ه دنتهج بونج .بودبا ماسقنا هلوقکیا مساو
 .ریلیرب و یان وقسا قرش هنکه دنف رط لامشو ییرغ

 بکس ندهطا چوا هلیمسا (هدنالز) هدنرلهزا و

 ندهقیجلب هنب یغامریا هزوم ۰ روینلویرب شینکرب
 ادا «هللا لوخدهنسهطخ غروبمل كکنملف «بواک

 یرغوط هلامش هدنبرق یدودحاینال 1 هدعبوهقبحلب

 ءرنور ءنلک «لوک نلک ندانال اندغاصو «نایرح

 یاچ كجوك جاقرب ندلوصو ییرلیاچ رينو لاوشا
 « كره ود ییغوط هبیغ ۶و گیم ندکد تا ذخا

 «رشل رب هل رپن(لاو)نالواوقرب كنغامرا (نر)

 یبونج «بولیرتآ هلوق کیا هدیغاشآ هرتمولیک ۱۰و
 یرلهطا كچوک قوچرب هایسا ( شوبرنیب ) یلوق
 دی رېن (هژنود) «لیکشتل ادعب قلقاطب رب یواح

 جلخ رب شینک هلیمسا (بید هسدنالوه) .هلاذخا

 یسیونج هکءریلیربآ هلوق کیا هنب ؛قرهلآ یتروص
 ءقرهنلوا هیمست (تیلوغسراه) یسیلامشو (معارق)
 كنوبو هر زجر كوسهایمسا (هلالفرووا) هدنرلهزآ

 ید هدتسهزا لوق لا كنوتسا هلیلوق ییونج

 كچوکر و كوب ییا هلبرامسا (ناوت) و (نووش)
 هحواهسیا لوق لاش كنهزوم . روید الصح هطا

 ةا 7 داره ود هونج یر < بولیرتآ

 يسحنکيا « هنحیلخ ( بیدهشدنال وه ) روک ذم
7 
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 ملف تا

 لاش كرهديک یرغوط هبرغ هلیمسا هژوم کسا
 نلئید (نل) د(نر) هسیا ییجچوا «هنبزکد
 مادرتور .دكرهشلر هاساح (لسیا)و هایلوقرب رید

 ( روش ) ابو هزوم کی «رورلادعب ندنجما یرهش

 - ذم رحم هت هدنفرط تسوا کالوق یجنکیا هلیمسا
 یسارح هدنلخاد كنملف كنهزوم . رولکود هروک ٩

 هکنملف امرا یر . ردهدنلوط هرم واک ۲۳۹

 کولا ء بولیرتآ هلوق یبا زالوا رولوا لخاد

 روک ذمهجورب هایمسا ( لاو) لوق ېبونج نالوا
 هد کیا یدک لوق دو ؛ ريشلر هلا هژوم

 لوق (لسیا) نالیشالک 1ینیدلوا ینص « بولیرآ
 .لکرب «(لسباهدوا) ندغاص ونایرج یرغوط هلاش

 هننزفروک ( هزرد وز ) هللا ذخا ین رلیاح كيتورغ

 فللا هظفاحم ینمسا ( نر ) یرکید . رول ود
 كلا « هاماسقنا هب کیا هن .قرهقا یرغوط هبرغ

 كنهزوم رول کم هجورب یوق (قل) نالوا کوی
 هل رامسا نر یساو یکی ىر ؟ رعشل ۳ هليل وقرب

 یرکیدوهن زفروکه زرد وزیسجنرب .بولبرتآ هب کیا

 رول وا بصنم هننزیکد لامش

 دودحا و OT لاش كکنملف هقشب

 ندقامالوس جواو <

 بولو ید رابنا م طرب ردنا ناعن هدنسهبقرش

 هژردوز قرهلوا هدنلامش کالسیا : یرلهحیلشاب

 هننزفروک (تالود) هللا (تخو)نلکود هنزفروک

 نردلبالسیاو( ۲ ۲لسوم)و (۱ 1هجنرد) نلیکود
 سم ) ما ( نلکود هننزفروک هزردور فتو وا

 .ردشملحا رلاودح قوحكيهدنسهرا راپناوب .ردب رل

 هدکنملف

 هدنف رطقرش بواح ها امش ما صوصخایءو

 هس «هدهسیا شلدوروتیرثک اردقهن ره

 یمهیحطس هحاسم كنع و «بولود رالوک قوجر

 هرتمولک ۵ كنو هک« ردهرتم ولیک مب ۳۳ ساب و را

 ا هد یکلهرتم وا ۹ 00

 یندرلقلقاطب یهدندودح هرووناه . رده دهدنال وه

Nsردهدنتعسو هرتموایک عبر  . 

 جو 1 للحاوس O ENIRI سازحو لحاوس

 ۳ ییحاس هکنورقو هز رف ا «بولوا عو

 ۔ ونج مسق كني رغ لحاس .هدننروص رعقم سوقرب

 وس چ وا هدنالژ نالوا یس ۵ د یلحاس

 E eS .هلراحیلخ و وند رلحیلخ .لخ یکهدن اا

eto 
O EN ۹ EDA eمل ف  

 ردق هنره ۰ ردنرابع ندر ارج یراکدتا لیکشت

 داراهنا و كنلحاوس كنملف هایتهج یترثک كراهنا
 دتع هنجما كزکدو لکشتم ندرلموق یرلکدکو د

 هرطاخ هدرظن كب یلوا ترابع ندهبلادرب عساو

 كکنملف «بولوا یسکعكنو لاحتقیق> ءهدەشزىلک
 - رف هدتهجوا كنزکد لامشو قلا ییضارا

 « ندنفیدلوا هداز یئدش تكسرزحو دم هل رلهن وط

 یلیخ كنرلارم ندنرلزغآ كراهنا یرلوص زیکد

 لیوح هرلجیلخ یرلقات « بوقیچ ردق هنبرایراقوب

 یرلرب قوچرب «بولیای هنچا دلرلهرق ندلحاسو
 ندیدالیم نرق یجنتلآنوا هلهحووو ؛شعا قرغ
 علاج ۳ كنملف هدنفرظ هنس ژویحوا یر

 كنيلاها ق « بودا بئاغ یضارا هرتم ولیک

 رلدبس نانلوا اشنا هلشواعم كنفو یتریغو یس

 هدندفرطرب هدنفرظ تدم و هدنسهاس رلدنو

 بول, راتروق ندزیکدرب كلهرتمولیک عبر ۳۰۳

 ولیکم ب ع ۲۷۷۸ لا «ندنفیدلوا لیوحت ههرق

 عقاو هدنلامش کتیلف رد وا بثاقرب کاله رعم

 لوا نرفیا ۲ یرازفروک (4هزروال)و (ترالود)

 هنا كرلهرق هدنتهح یرغ لامشو ؛شلوا لصاح

 هابتقو یزفروک لوس (4هزردوز) نالوا شملق وص

 هدنلاح لوک رب كویپ شل ریا هللا لید رم ندزیکد
 هنوطرفریتدش نالولعوقوهدنرات ۱۱۷۰ :نکیا
 .ردشقا لیوح هزفروک ینساروا «بوریدلاق یلیدوب
 كنرغآ زفروڪو درکو كنلامش لحاس درک

 هلیتقویخد رلهطا ندا لیکشت یزیدرب هدنسشراق

 كاو ندیبیغ بونج رلهطا وب . راشعا طوبصهبهرق
 هدنالبل و لزکت :ردبن | هحورقرهالغاب ندن رلکوس

 .موتور .تالیشو .غوقینومریش .دنالمآ «غینلشرت
 .ریدشت تاناویح یلتیلک «هلتعارزیبیلاها دارت زجو

 ۔ رغ کر اقامسا كو ۰ راردلوفشم هاقلحقلابو ږلکم

 نوا یتا هجور یرل هجیلشاب هدلرلهطا یهدنرل
 دنالرباب «هنروو «هدنوملسیا :غرونزو : ردددع

 هدنالودوس «دنالومورون ناوت ,نووشءهکالفرووا

E 

 هقتسکم لحاس كکنلف - یناوهو ملقا
 یربثأتكنسیدنقآ. ( مرتسافلوغ ) ناك ندنزفدوک | كغامرا كوب

 «هلفلوا هدایز كب هدیرلوص « بولو هدنلآ
 ۲۱ و



 م ل ف

 . ردیلتبوطرو ىلسیس كب نکلو لدتعم یساوه
 : یسهطحو هحرد كنهرارا نارم« هد( یاهال )

 هدراپم ك وص هدراپم ۳ ۰۱۹ نزاب ۳

 ۱ قو وصاهدیسق رش حش .ردهدنرلهدار ۳ هدنیشبق

 -اص اهد یساوه ؛ندنغیدلوا زا یوطر «هدهسیا

 رلزوبوراق نیشیق .ردقوچ كيیرلروشای . ردمالغ
 عیرسكب هرزوا تیموم ناوه . را ماودقوچ
 کمک طولب قفوارم هنکو ا كن و ۲ ؛بولوالوح تلا

 رفو هروب هوو وا سح یو وم لوف ا لاحرد
 e بت ایرک | .ردقوح هد یرله وط

 سم« یقاناوحو تاتانو تالوصحم ءیسضارا

 -اطنو رللوک شلدوروق یسضارا رنک ۱ کاکتملف

 ندرلروماحو موق یراکدر دنا دكرل رنو ندرلتلق

 لوک ۰ بولوا ترابع
۰ = ۰ 

 یر ند دق هنمزا

 ا یرلسد دا راغاقاطب و

 ندناتابن شموروچ بوکیرب
 . ردترابع ندقا رب وطرب هاس قارتحا لباق لصحتم

 هدنرامسوم قلقاروق رلیلکتملف هابتقو یغاریوطوب

 هرکص ندقدغای رومناب هنرژوا كرللوک  «بوقاب

 ندتوح یللوصاو ا قم یدرلرک | یادفب رصم

 راقدنخ هش ا كرانوب «بودا كر

 رو | هعونتمتال و هصح یک دارهلهرموک ی یخاراو

 طظ کا «بولوا زا ی

 هحلش ی لاها .هلغ وا ل وهح نوتبس یادقعب هدن راف

 .قرهجاآ

 ندا لصاح یادغب

 «هزل وق سون «نب ۰ رینطسب هلا هیات و راد واح

 - هداب زاهد فالوصع راس للەعتسم هدعب انص و نول وت

 هادتکلم « بول ر دشدتن زاس هدن رل رب ضعإ هارد

SES۸ چت 69 : ۱ رہصح سنج ر نانلوا ہارخا هدهحراخ و  

 هد یرل اع رح هلل رلرباح یمنصو ییبط . رونلوا لاما

 نالواترابع ندعودیب ۲ ۲۹۰ ۰۸۱ ۰ ردقوح

 ایم د ۱۰۷۳۷ ۷۵۹ عفو

 "یضارایود۷ 7 ۰

 ۲۲۰ ۸۲ «قلنادف و هاب یئود ۷۰

 ۰۱ ۷۶٩ «نامروا یعود

 لوب .هصرع هلا

 هلا وص یک ید لوک یاش رب هدیئود

 « بولوا یرلیا كب هدکنملف قلناوجتاب ۰ ردروتسم

 اسو الاو زارک هلبعاونا كراكجبخ ماسو لبس
 هوبم درک كرم رب دشبتیسانجا كراحشا رادهوبم

 هبلاخ یضارایعود ۱

 ۱۳۲۰۸۲ .هراسو دننو دس <

1 

EI eنیاز  
 ك هدنرلرازاپ ول یرانادف درکو یراک بجو

eiاووم هلرلنامروا ا تکلمو  

۱ 

 ؛شلواوح نوتبسب یرانامروا هدعب «نکیا شو
 دس درک .ندنفیدلوا ینادنف ید كشاط هکولاحو

 ۳ تا یو ا نرف «ندنکبداروک ۰
 . ردهدقع وا تربغ هدایز كي هکمریدشبت نامروا

 ا روک« ماج « هشدم :یراحاغا كارلن امروا دوح وم

 ۰ ردن رابع هود ساب و رومالخا .قا وق ۰

 هلرار اج «هرزوا ینیداشالک ۲ ندراقر ییراقو

 :تودا لیکشت ار كنميضارا كنملف رلاعص

 قوچ یدوسو بوسنم هسنج رب لزوک هدرلنو
 . رلیریدشت رلناوبح راو تا «نوبق هلرلکسا

 دی « هروک هقبتسناتسا القا هک کیا نوا

 « نویق ۷۷۱۰۰ ۰ رغیص ۱ ۰

 EV oes ۱۰۰ یک ۰

 لتیلک ندنراتوس نویقو ثنا .رددوجوم و
 جارخا هرلفرطرتاسو هب هرتلکنا ؛بولیای ریو غاي

 ید مج و تاناوبحت . روتلوا

 قوح یرلناغوق و ردقوح كب یراناشواط

 ۶ راقیج لاب لیح ؛بولوا

 -س ,یطالتخ | طئاسوو قرط :یتراجت و میانص و فراعم

 3 ولو یرابا ل فراعم هدکتملف
 ۔ دشبترلدح ومو املع روہشم هدهفلتص نونفو مولع

 . ردشمالاق ارگ ندنرترب . چیه كنابوروآ هد همر

 افجتکررب NEA کند ورخ «تخرتوا یدبل

 و ی

 هطا قیمت «بتویلوا

 هدایز ند ۰ ۰ هدنرن ورد «بونلونونفلارادترد

 هزوشب ترد یددع كنهسادتابتاکم . ردراو هنلط

 هرلنو « بولوا بیرق
 كنيلاها .رودا ماودقحوح رقردق ۰

 لوا هنس نوا ندنو e قمزاب بو وقوا

 اهد ردق هب یدمش «بوار را هدنرلهدار ۳ هدزو

 شام « ردقو هش هدنغحهلوا شلازآ قوح

 هدن ددع ۰ کم میانص هللا هیدادعا

 و تاکرا ردق ۳ ۵ ۰ ۰ ۰ 8

 هسیفن عیانص را یاد رک اش ۸ تولوا

 .ردشمشش ماسر قوحك ؛بولواقوج هدیرلبتکم
 لمکم ید هیمالساو هبقرش هنسلاو مولع هد هديل

 یرا ارادتمق قوجكب بول وا سیردت هدنروص

13 
1 

a و 4 



 ملف

 هراسو هیبرع ېم بتک ضعبو هناخبتکرب یواح

 كنهمادتبا بتاکمزکلای .ردراو هعبطمرب شعتارشن
 قنارفروسک نویلم تلای رکی یونس نوچیس هرادا
 . رونلوا فرص

 كلا .تولوا هد هجرد یتکیا عیانص هنگ

 تالوصحم اذه عم .رولبرو تسما هتعارز هدایز

 یرلباییخ یرلتع:اص یمراقح هفلتع داوم ند هبضرا

 ئر هقن راف داو کش ول ربسا غای «بولوا

 كن هز رف ا كل هدنالوه هلبتقو . ردقوح

 «بولوا رومنم یر هفیطق كتخرتواو یرل هخ وچ

 هرتلکناهدعب .نکیآ هدقاراقبح هنفرط ره كنابوروآ

 ؛شغاب «قر هيم هروط یشراق هشتباقر كتالومعم
 ءبوتابواندیکی عیانصو هدرل هنس وصول اذه عمو

 ءهشها كرا «دغاک ءهخ وج هلتاج وسنم قوما راس ور

 یرلهنک ام تعارز «هتالقوج ءایوب .نولاص «ینیح

 .ردراوىرلەناخكودچنوتوربقابو یرلهقىر افە راسو

 . ردروپشم یرل هق راف تا ره وع و سال ا که دما درتسمآ

 هد ( تحرتسنام (

 ه دکنملف جد ناکا ساق .ردراو یس هش رب افرولب و

 هدنفرطره «بولوا ندعیانصشمتیک یرلیا هدایز كا

 ..نونلزا اا را
 قداعمراس یک ینیدلوا هدهبفاک ۀجرد بوئلوب

 هدکنملفینادقف دژ ریز و «ندنغب دل وا هدنمکح قو ید

 ید قلیحقبلاب « ردلکد دعاسم هنرثکت كرل هقىراف
 ندنرلمهم كا كرلتعنص نالوارادم هنشبعت دل راملكنملف

 هدکمنیک هلتعنصو یمسق كوبر كنیلاها ؛تولوا
 .ردهدنمواجارخا قیلاب لتیلکقر هلو یلزوطوهزات و

 تاناویح یتاجارخا .بولوا كالثیا كب یتراجت

Teهار س رن اللوق هلمع  

 هدغروم زکلاب و لا

 تالومعمو هبضرا تالصاح هاتالوصحم تاناوبحو

 تالوک ًامنابلوالصاح هدنکلم قال ند هبعاتص

 تاجارخا .ردنرابع ند هبعانص تالومعم ضعب هلا

 هفنارفنویلم ۲۳۱ ۰ یتالاخداو ۲۰۸۷ یس هبونس

 «هقبحلب «هرتلکنا « هنالا هحىلشاب ترا .رولواغلاب

 ارا ES هللود ابوروارتاسو هسنارف

 0۰۰ یس هراجتنافس .رونلوا ارجا هللا هدیعب كلام

 .هلج بولوا ترابع ندرواو ۱۱۸ هلیسیک نکلی
 ؛ رد هساعیتسا هرنم بعکم ۷۲۳ ۷ ۲

 حلاص هتنافسربس یطالتخا طثاسو لصا تاکشماف

ST EN 
 هدنجما كتکلم رانو «بولوایرالودج هل رابنانالوا
 چيا كا كرل هرق ندنکیدتا مطاقتو راثشا یک غآ

 هدنلاح هلکسا ید یرل هبصقورهش نانلو هدنرلفرط

 ینیرلهریوک «ایبرلیلپوکو ؛ریشانب ری یسج ؛بولوا
 .وصح و «لقن هلا یک یرلیش یرلقدلوا جاتحرتاسو

 هیهایم قرطو . رلردبا جارخا هللا یک هنب ینیرال
 .ردهدقُم و ارشکت ید هل وکن دنوک بول واقوجكب

 یبرللو رمد ا یالوط ندنترثک كرللونوب

 ر هن ؛هدهسرلشمهمروک جایتحا ردقوا هغماغوح

 اتا ی لوا هنس یل اشنارلطخ قوح
 ربمد هدنلوط هرتمولیک ۲۱۹ هدخراتوا .هروک

 یییضارا یرثک | كرللودج .یداراو یرلطخ لو
 هلرلدس ندفارطا نوجا هظفاحم ندننابغط دارلوص

 هاغ وط ترس هدنرلرزوا درلدسوب «تولوا دودسم

 . ردشملپای رلهسوش یهشود
 م یرابهذمو ن و ءیسلاھا

 اصو قنارفو نوزبرف ندهنامرح ماوقا رلیلکنملف

 گناوه مدل ییدیشا تگ راو) لوس نو و
 زکلایرلن وز رف .ردبک ندنرلموق دنامالفو نوزب رف
 رادنامالف و هدنتلایا هزب یف هحیلشابو هدنتهج لامش
 دال وه تن زا «بولاوا هدندودح هقبحاب هد ونح

 یومعویمسر ناسلیناسل كتيسنجو و «ردهدنتیسنج
 ندنسهنسلا هبنالآ یاسا هجکنیلف . ردشل 1 یمکح
 هدنتهح رغ لامش نوت كن هبنالآ هابتقو «بولوا

 9 ردهدایز قیام و تب رق هب جات نلیتلب وس

 هد ونج یاق رفا هحکنملف .ردب رلیا كيیتاسدا كناسل
 نالوایسلاها یتموکح «تنارواو ینورب دیما ید
 یهدتهح و ارناسوهواج«ینک ۰ ۳9 ینعیرل ریون

 ونج یاش سا ویمک 4 ۰ ۰۰۰ هدننارمعتسه كتملف

 ندتفرط رلیلرب ضمب هلرلرجاپم یهدهنایوک هد
 نورت رف نالوابیرق هب هحکتسلف ًاتاذ .ردهدکمناپ وس
 « تولوا هدقمقلاق هنوک ندنوک یرلناسل دنامالف و

 ردهدکعا ممعت هحکنملق

 ۰۰۰ لاها كتملف

 بهاذم ی ۰ ؟یوسو»یسهداز نده ۰

 بیرق هنناشل یعی یروصق و بوسنم هی هفاتخح

 نیتمو تباث هدنرلرارقرلیلکنملف .ردناتست و یرادقم

 قالخا یکسا .رلردیدج كهدنرلتکرح «بولوارلمدآ



 م ل ف

 هدهظفاح ینراتفابق یکسا رللیوک سو ییراتداعو
 . رارویرتسوک بصعت عونر

 ےقنم هتلایا ۱۱ كنملف --.یسهیکلم تاهسقت
 . ردمسقنم هرلهبحات رلاضقو هرلاضق رلتلایا «بولوا

 رادقمو یرلههحطس هحاسم هاسماسا تكتالابا

 : ردیت ۲ هجورب یراسوفن
 سون 4 یطسهحاسم تلایا

 fo\t ۰۷0 ۰۳۸ تنابارب ییامش
 ۱۳۲ ۹۰ 114 42 رد

 ۳۳ ۰ Ari ۳۰ هزب ر

 ۲۷۰ ۹ ۳۳۹۸ هک ورغ

 o10 ۸ ۸۱°0 هرداک

 ASE ۸ ۲۷۷۰ هدنالوه لامس

 ۹ ۹ IN هدنالوه یب ونح

 ۳۰۷۴۳۵۰ ۳۳۰۶ غرویمل
 ۲۹۷ tor ۳۳:۹0 لسیرووا

 A4 ۰۰۱ ۲٤ تخرتوا

 ۲۰۰ ۳۲ ۲۳۷/۸۰۵ « دیالژ

 o71 o10 EL اوج

 ی و لا کشف مارا طق رار

 لارث «هدهنسایریش ( مادرتسما ۱ یسیقیقح زکس و

 هراداولردره بودا تماقا هد (یاهال) ایرثک ا

 هدایزندکس یارک . رولوا هداروا یخد ناو

 : ردیتآ هجورب یرلهبصقو رپش نالوایسلاها
 ۳۲ ۰۵ تخرتسئام ۷ ۹ مادرتسما
 ۳۰ »۹۰ هدرا و وا ۳ عادرتور

 ۳۹ ۰ تفلد ۰۰-۱. ۳۱ یادال

 ۲۷ ۰ قودل او | ۸ تخرتوا
 ۳۲۰2۵۳۹ هل وو زا و هکنند ور
 °fo T لتسعارووت 80۱۳ مراه

 Yo °1 مادمش 0-۰ N4 مهندآ

 نی رتن ود 1۳ ۰ غعر.دیل
 ۳۳/۷ ردله | ۳۶ ۳ وبات
 ۲۳۲ ON ادر ۳۲ ۶ تخ رد رود

 ۳۳ ۸ هک

 --. ف رکسعو هلام ٌموق «یسهرادا لوصا

 کیا «بولواقالارقر ر ونلواهرادا هلتبط و رمشمكنماف

 بکس زد ی ب .ردراو E )ع

 تکی ندوعمزو نشو لوا تاخیتنا ندنفرط یاها

 PU ینشاب E كما باختنا ا

 شما لاکا ینشاب ۳۰ یتحالص قع وا نت

 تاختناهلئدم هنسترد تا وعم .ردص وصح لاا

 <نولوا نیک نداضغا ۳۰ سلحت ضتکیا .رونلوا

 ندنفرطهختنمسلاحم یمدنالایاهلتدم هنسزوقطرلز ول

 ریلی دا لیدسن ځار هداانسچ جوارپمو ؛رونلواباختنا

 «بونلو سلحرب بختنم ی لاها هدتلایارهم

 0ف ۳۰:۲۸

 یساضعا ساحو ۱ بانو یسبموقرب یاد ا

 هرادا قلایاروما قرهلوا هدنتسایر كريم وقر

 نویسموقو سلجم رر تلذک ید هدرلهبحات . ردا

 كرل هيحاب هدنتیعم لردمرر ناتیدرتسعروت بولوا

 .هرباد هیلدع فرص هسیارلاضق . رلروروک ین رلشیا

 ءردقو یرلرسموقونوییموقو سلح «بولوایرل
 .هبحات «هسادسا هکر هدنزکس اضق رپم زکلایو

 فانتسا ةمکحرربهدنرل زکسع تلایا «هبحلص  احهدرل

 . رونلو رم هکر هدنتختابو

 یتینرولفنویلم۱ ۳۰ ًابرقتقراصموتادراو
 ی زی .ردترابع ندنسا رل ییناغع نوبل ۰۱۳ ۳ رقت

 «تولوا ترابع ندهبلم او للکوکو هبماظن

 تفت ااف هنسرب «هد هسا هنسشب یس هیماظن تمدخ

 نوما ملعت هتفه ا هکر هدهنس ٥ه رکضندک دتا

 هیلمرک اسع .ریا یر ونذا هدارفا «هلیطرشقعالب وط
 هغمیشاط حالس لوا ر هقهنشاب یللا ندنشای یرکی

 هدنجما كني رلیللکوک .ردترابع نددارفا نالواردتقم
 راببنح اقوحرب هدرلنانلو هدنارمعتسم صوصالعو

 19.۰ رک اس هدننامز حلص .ردراویخد

 ۱۸۵۰۰۰ هدشنامز برح «بولوا هدنررهدار

 ۳۹ هلا لیرز ۳ یا اغود . راس هراقبح رکسع

 ۱۵ .زویروط ۲۰ «رکچ بوط ۳۱ «روزوآرق
 صوصحم هن راج کم هب رح ینعی تکم

 ندنافس هراپ ۱۸ عومحلاثیحنم هک راسو

 هنسهظفاع كتارمعتسم هقذب ندنو «بولوا ترابع

 هد یسیکنکلیویروباولخ رب زبم هل راپ وط ص وصخ
 ا اولرمم ءو قیرف ۳ :یسهبرحم رک اسع .ردراو

 هشاط ۲ « نیرومآمو ناطاضواسا ۲

ANSدنه «نولوا تراسع ندزادنا حالس  

 یسهفتاط ۱۰۹٦ ندنسااها اروا یند هدنرازج

 راو

 000 كجوک كدملف س. یتاومعتسم

 طوب يح هبایسآ «بولوا عساو یلیخ یتا رمتسم «هدلاح

 قوحرب هداشسا و هدنر ازح رک طب رح نالوا

AR,تراج هداطسو نورقرللکنماف .ردراو اد  

 افا و اقیمآو دنه ؛بولوا لوفشم هلبا هیرغ
 نالوا كلام هب هع ساو كلام هدرلاروا یتالوصحم

1 0 



 مل٤ 1
 نرقیحنتل نوا کا ا زا نی نا

 ءهلغمو براحم ینراق هب هنایسا هل شو یدال

 كنلارق a ر هدهرصوا

 ندقمشاتب هنرلهلکسا یورملق یدنک ی نئافس كنملف
 راسو هدنه یول رحم كنملف «هنیرروا یسعا عنم

 هلرلرم وا هب یرغوطند یمغوط «.كردد هدیعپ کلام

 یدالسنرق یحند نواو :شلواروب هک تراجت

 راجت هب رر هایمان E قرش دنه » هدنلئاوا

 یهدتهحواو هرتاموسو هواح «بودالکشت قل رش

 هد رکصندک د سا طض رار قوحرب هدهرىکر ازج

 تڪ رش ینکیا رب هایمان « ی یرغ دنه »

 هداق حا و ہد ر یاشرف | «بودا و صف

 ینو رح كنملف هلتتسانمو .یداشعا هدلارل رب ضعب

 (دیدح كتملف ) ادا «كرهدا تحایس هب هدنعب راح

 هدنالز کیو هےنامس اتو ینسهعطقابلارتسوآ نانلوا هیمست

 ردرلشعا توک یار ممه و هوس" قوحرب ۳2

 ردتقم هناکسا هلرلرحامم یدنک یرلربو قن

 عقاو هدنیونج یابتنم كناقرف ازکلای «بویمهلوا
 قفوم هکمردشلکنملف انداع یشرحپم یور دما

 (ریو) مویلارایلکی لف نل رب هدرلارواهک «یدرلشلوا

 هدزیکد رلزماکنا ًاقاعتم طقف . راردفو و
 لوک اب و ازم دیعب زاحم :بولوا كلامهت وقرب كوي

 یتا رهعتسمرثک | كرلياکنماف« هلغملي وقهکم داتا رمعتسم

 یند ندننورب دیما «بولآ ندنرالا زسبس لیبس
 . ردرلشا مت ینرل هقالع

 «قرش دنه» یتارمعتسم كکنيلف هدلاحییدمش
 مسقنم هب کیا هلبمات یتارمعتسم « ییرغ دنه » و

 هحورب یرلسوفنرادقم هل رلهیحطس ةحاسم ؛بولوا
 ِ نا

 ( ییاردعتسم قرش دنه )

 سوت هرتم ولیک عب رح تارمتسم

 ۳۲۲ ۲۲۷۶ ۱۳۸/۳۳ هرودامحمهواچ

 ۳ ۰ 44 ۸ ووي دعم هرتاموس

 ۳۷۳/۸۰۰ ۱۳۹۸۱ هقناب
 ۳۸۰ AY نوکیا
 ۱ ۰ »۱۸۹ ۰ رگ روت
 ۱9۰۰۰۰ ۱۳۰۹۱۷ ك
 0۲۸ ۶ ۷ ۲ ودانم

 89۳۹۰۵۰۰۰ ۰۲ هارت

 ۳۱ tA ۰ دن اویمآ

 ۷۹۰ HE دوق
 E E ۱۰A قوبمولعمىلاب

 PF ۰۷ ۸ ۱۸۷/۳ ۰ قرشدنهاعج

 ۰ 5 12 ام

 م ل ف
 ( ینارەعتسم رع دنه )

 ۱۲۹ ۱۰۰ ( هنایوک) ماتروس

 VATS یناةعلمو وت اسار وک

 ۱۳۰۰ ۱۳۰ ۰ ییرغدنه ًاعج
 ۳۲ ۸ ۲۰۰۳۲۹۱ یا ریعتسمكناف عج

 ىلع كکتملف هرزوا ۱۳۰۱۱ ندلودح و

 نوا نام كنسپدنکیق ارعتسم قربش دنه صوصفا

۷۰ ۱ 

0 ۷۹۹ 

 ینیدنل وانا ید هدنلم ثاسرهم هدهسیا هدنتبسن یلثم

 تراجتر یمکح كکتملف هنرثک ۱ كرلنو «هرزوا
 نالوالس هلتیموعناه «بولوا ترابع ندنراصحا

 تحت دلرلک اح لس لقتسم هجهیلخاد رادا یلاها
 مکح یاکنملف هدر ر ضعبو <« روینلو هدنرل هرادا

 . . ردیشرب یرابتعا فرص یذوفنو

 هدننامز كرلبلامور -- یەو لاوحا

 هلیموق ( واتاب ) هجیلشاب ندهینامرج ماوقا كانملف
 هلیمسا ( هواتاب ) هجرلیلامور «بولوا نوکسم
 لیخ یشراق هرابلامور رلواتاب . یدیشلوا فورعم
 رن وز رف هدننهح ڭا هدع ۰ یدرلشعا تمواقم

 رلقنارف هدب دالیم نرق یجنش ٠ یدشعاروهظ ید

 ؛بودنا بولغم یرلنوزب رف هرکص اهدو یرلواناب

 یی یرلرم كموق یاو هدنسیدالبم جرات ۳
 شلوا قاحلا هنفلروطاربعا هینالآ ندا لکشت
 ییمات «هطحنم "یخارا» هد دالبم نرق جنر نواو

 هدهقحلب ناسدهطحنم یضارایونج و هدرل رب ول نال

 د ران و «تودنا روہظ رلتنوقو رل هقود قوحرب

 ` لقتسمضعب طور هفلروطاریعا هدننرلو زا یراکلم
 هنوغرو هد: رات ۱۳۸۳ .یدرویللو صلی

 هنفلتن وق هردنالف ندرلنو هلئروص زاهح یسهقود

 زاهح ابو ًابرح یرلفلخ و یسیدنک .هلغلوا كلام
 كنهطحنم "یضارا بقاعتم ینیربرب هلیتروص هعیابمو
 هبنوغرو هد ۱ ۷۷و ؛ شا هدلا یتاموکح رگید

 لایرتسوا هبرام یزمق ك (لراش یرج) ندنرلهقود
 زامح هروکذم تکلم « هلفمراو هنایلیمیسقام
 ؛شلاق هتنیکلراش اثرا بوک هبایرتسوآ هلی رط
 لاقتا 0 برا نادتسعدلاو راک و

 تاکنملف هد ۱۵۶۸ ءهحنلوا لارق هبهبناب

 .یدشا قا هیهیناپسا لب عج هتموکح رب ینفرطره
 اعبط رلیلکنملف ءبودا روهظ قاناتسورب هد رص وا

 مج هرلرتسانمقلخ «هدلاح یراقدلوارامدآ ناةشبلاچ

 تا ادا



 م ل ف
 «ندنراقدنل و راز« ندکلکبل وق ندا قوس هکللښت هلا
 راشتنا هدایز ندرب ه دیدح بهذمو هدتکلعو

 یدیدج بهذم تینکل راش «هجنالشاب هک2ءا قرتو
 یجنکیا ینلخ «بودبا بیقعت ًادیدش یراندبا لوبق
 تنعلم ٌةمکح نویسیزیکنا هرایلکنملف هراچ بلیق

 ینسارحا كنتاررقم كنوو ؛شعا طلسمینسهناراک

 رارومأم ينجاو یرکسع لویناپسا نوجا نیمأت
 ید ساز یسزا هع ق لاها ت وزدنا رک

 یدالیمنرق یجنتل | نوا «بویم هنایط هلاحوب رایلکنملف
 یاب هنس ۳۷ و ؛شلوا روح هناصع هدنطساوا

 هلالقتسا یراتهح لامش تتکلم ءهرکصندکد تا برح

 سنرب بوسنم هتنادناخ ( ژناروا ) «بولوا لثان

 لکیشت تیروپجم هدنتسار د تكسو ا موسوک

 هدنسهباس یدو تواب تاذو . یدراشعتا

 عج یرلنولاو هلرلدن امالف و ی رلکبلوتق هلران اتستورب

 کی ح ی رهش داغ هد «كرودیا دحوتو

 . یدشعا لیکشت یّثیه هقفتم تاموکحرم هلذاخلا

 كنوسان موییوک یراکبهرد كنب راتهج بونج بقعرد
 ءهحنشود هقرفت هنرلهزا «هلکمهمهکح ییذوفن
 «هدافتسالاب ندنو ما نانلو یلاو ندنفرط هناسا
 «هلکعا مطق ینطباور كنهروک ذم ةقفتم تاموکح
 لامش «هدهسرلشعا عوجر هنتعاطا كنهنناپسارلتولاو

 « عبس هقفتم جام کم » «بودا تات یرلتبح

 وکحوب هک «یدراشقالیکشت تیروبجییرب هایمان
 تورش تراجت دلرکو "ةسایس كركه دنالوه ندرلتم
 یمسا كنو : هلغمو یرلبا ندهلج هجرظن ةطقن

 کیو ردشم وا ممعتو قالطا یخد هکنملق لوس

 یسهبرم لود ابوروآ نوتب بقاعتمییربرب یتموکح
 .یدشعا قیدصت یخد هناسا هد ۱۰۸ تیابنو

 دعا تاعر الصا هتنافالتخا بهذم تروپجو

 نانلوا بیقعت ندنرتکلمییالوطندن به ذم «ندنکب

 هلکعا احتلا هباروا ندفرط رح نارورتهو املع

 ؛بودبا قرت قوج كب كلجيكو تراجتو عیانص
 عیانصو كراع كنملف هدب دالبم نرق یحندب نوا

 هنمکح لود یحن رم كنابوروآ هحهبرحم ةوقوتورثو

 صوصخلاىلعو كرلتلو د ضعب بقعرد نکل . یادم

 نرق یجنزکس نوا «هاکمتا بلج یتباقر كنەرتلکنا
 وغ نیک كکنملایسهبرش ةوقو یتراجنزیاک: هد دالبم

 TT TER ف ۰ ۳۰۶۳۰

  نداروهظ هدنرخاواروکذ منرقو ؛شمالشاب هکعا

 ۱۷۹۵ .ردشمرتاب نوتبسب یکلمو یلالتخازسن ارف

 ؛شفلوا البتسا ندنفرط یرکتعرسنارف كتملف هد

 واتاب ) رب هدنلاوصا قیروپج زسنارف بقعردو
 هنن هد ۱۸۰۰ .هدهسیاشلوا نالعا ( ییروپج

EAرارکت هد ۱۸۰۰۵ و «هداعاللوصا هقفتم  

 ؛شقلوا لیوحن هئالابا هقفتمتاموکح هلاوغللوصاود
 EOE نو كکنملف هدنسهرا تالدتوو

 نامش كکنملف حو ؛شک هنطبض دب كنهرتلکنا

Eهق ولبآ ندنفرط یساعغود رماکنا  

 ۱۸۰ رایلکتملف یشراق هنالکتمو . یدا شلدا

 یی

 تك نی وا یردارب «هلتیعن هتسوزرآ كت وبلوات هد

 كنزداربییولموقح .یدرلشلواروبح هلوبق یغللارق
 افعتسا هد۱۸۱۰ «بوناصواندفل وا قجتوب واربهدنلا
 ,هلکقعالاغشا ینملفندیکی 2 سارق ؛شمتا

 سقت هتلايازوقط «قرهناواقاحملا هبهسنارف تكلم وب
 EE ندکد تا ماود لاحو هنس ترد .یدشعوا

 داقعنا هدهنایو «هحننلوا طاقسا نوبل وان هد ۱۸۱ ۶

 هایمان «هطحنم یضارا» كن هقبحلب وكنملف هرغنوق ندا

 ا تح كينادناخ هنارواو

 غروبنسکو نایملوا زوج کرت هب هيسور و هنعضو

 . ردشمر و رارق هنسهلاحا هلارقو یخد كنغلهقود

 شا هداعا هنسیدنک ید یتارمعتسم كکنلف

 ییصن كنهناب وکو بدن رس هل نورب دما ء«هد هسا

 یفانم هقبحلب هلا كنملف ى2“. ردفا هب هرتلکنا

 ۱۸۳۰ توبمهدنآ ماود داحاوب «ندنعب دل وادحتم

 تموکح رب هجر ا « هل الالقتسا یاول عفررلبل هقحلب هد

 یغللارق هقبحلب یسنارفنوت هردنولو ؛شعا لیکشت
 موس وکی ارق كنملفەركص هنسزوفط «بوداقردصت

 كنملفربارب هللا لاوحاوب .ردشلواروبم هقبدصت ید
 . ردشملس هدا هظفاع یتراجنو تیروهعمو تورث

 ل ا كصاخشا نروس تموکح هدکندف
 : ردیتآ هجور یرلخرات یرلهمک هتموکح سار

 ( یلارق كنملفو یک اح هدنالوه )
 100۹ مود,وکی جر بوسنم هننادناخ ژئاروا

 ۱9۸ سيروم

 110 قیردرف یرنه

 14Y\ موییوک یینکیا

 ( تیروپم )
 ۱9۰ تیوود ناژ روهج سیئر

TT TTA 



 ۱۳:۷ ( یک اح هزیرق ادتبا ) مو وک یجت درد

 ۱۷۰۱ موریوک یچشپ
 ۱۸۰۰ لا ۱۷۹۰ (ییروهجایواناب )

 ۱۸۰۶۰ « ۰ ىل سفر
 ( یتللارق هدنالوم )

 ۱۸۰۹ ترایات وب ییول
 ۱۸۱۶ یا ۰ قاحلا هب هسنارق

 ( ینللارق كنملف )

 1۸14 موږ وک یجنرب
 ۱۸۰ موږ وک یعنکیا
 1۸4۹ مویوک یعچوا

 ۱۸۹ هنیلملی و نانلو ها رق موبلا

 هدن ال وه کی دوخ اب

(Nouyelle Hollande) 

PETE 34 الا  ENهلروس تعحاص . [ 

 هسرت لوصا ( ۳۵۱۱۵۸۲۰۲6 ) | غرب

 بولواندرمهاسم ندالغوت هلا

 :شوط هدنربش (هنرم) كنهرجوسا هد ۱
 هر رب .ESV ردشعا تافو 22 ۱1۶۶

 میانصرب صوصخ هبارثف هابتکم تعارزر هدنرق

 نملعلا رادرو کمو ص وصح هناکماز «یتکم

 هاتسهسرت و 4 لیصحت كندال وا یلاها فونص «قرەجا

 كنىلاھا مومعلايل اع ۳9 ترد وسو :شمشارعوا

 تعارز . بولو هدنداقتعا كا نیمأت قدم

 و 1 اغا كنتالوصح ینالع كنبراتکم میانصو

 رلتکمو و انعلغاص یدنک ۰ یدردا مواد اوت

 ناف اش ندنقرط ره كناب وروا ؛بودنکی رلیا كي

 هظفاعو هرادا کس ندا «ه دهسیاشع | هح ام

 . ردشمامهنل وا

 | دیدج

 هيس و رب ) ی 2 ۱

 هدنتلبا نیاتسل وه غیواش هلن ع عرویسالف
 كند قبط لا اس واک كغيولشاو

 ر یزک اضق هدنزفروک نالوایانمش

 هنا ءغاب .دغاک ءرکش و یسلاها ۲ ٥
 بتکم «یراجت كاشيا «یرلهقرساف هرتاسو نوتوت

 یسهناح هتسخ ء«ىسەن تک «یتکمهبرحم «یسدادعا

 لوک . ردراو یه ربخو هبملع تاس وم 9

 . ردهدکعا منو هن وک ندنوک «بولوا رهش رب

۴e1 ( ۳ ) لحاس كناشرف ۱ 

 ۱۳۲۳۰ ۸۲۱۱۲۳۰ هدنسغ بولف

Eموقر ندهیجز ماوقا ۱  
 قالح ناعو راراشاب هدلاحرب یشحو م تولوا

 یترلدالوا . ردنیکر جو هايس كي یرلاپس ءراررزک
 ۰ ردن دن رل هناشحو تاداع هاج یعاص

Eدادادغب و هدنغاحتسو تالو دادغب  
 كیا رفقرهل و وا هدنبیعهز نمولک ۸ هجولف

 هب زالتس نالوا دتم هنارف ندهلحدو هدنراسی لحاس
 «تولوا هبصق رب ر مکحتسم مقاو هدتساپمتم تار

 لودحروک ذم ی یسرلکسا هدنارف داد ادغب

 دتع هج ول راوی د رب مدق نلسد ( دورع دس )

 الع دوخای یرکو یرغص یوج توقاي . رولوا
 . رودا ناب یغیدلوا هجّواف ی کیا قرهلوا یلفسو

+ (FlorenceFlourens) 
 بول اوا ندتتف تایزا رها ثم نارولف

  2ر هدن رلتف اضعالا عفانمو ج  Eوو

 ردراو قافلا قوخ ر هد رلملع . 9

 ردشعا تاقو هد ۷ :بوغوط

 ۱0۲606۵و) هجرمف هال سا و ۱ رولف

)Firence [هناقسوط هدابلاسا  
 رپش یزک سح تاتلابا نالوا یانهو تكتنرسهطخ

 2 .یداق هخَساب كنابلاتسامدتمندن ول «بولوا

 هسنارف

 بن ( ونرا) e ۷ هزنمولک ۰۵

 ددعتم یسلاما ۷ ۵ «تولوارپشر كو

 « هفطق ءیمایمداق هسحش 2 انص < یت

 « تاره وحم ء ییال ومعم یا و ص صح «لشامش كسا

Y1و .نیلسرو « هقتاشریصح « تاب رطع ف  

 ا اف هرناسو راشاق فو
 چاقرب ES سو یوحرب 2 هموم

E نینح هلرلاکیهو رلمسز BPE 

 یس هينا كوس < e قوحرب «ینارس

 و رطییاو ِه

 ؛یرلهاکجرفت حرفم «یرلنادیم عساو «یرلمتحر
r Eهدرلنادبم  

 sy راخ .ردراویتراجحم کلخیا كيو یرالکیه
 تماسح كتسهشا "الخاد «بولوا لزوت هک كل

YE ESراو یتروصو لاحرب  
 .E یزکص كتەسقت عیانصو فراعم «هدهسا

 ندنفرطره كناند ,هلغعل وب

 ی هدنفارطا

 قوحرب بولوا * لزوک كب یغد رلربقو رلهووا

 رد TNE هدنرزوا كرن

 دد لر

 هرول ریازب

 هدنلاحهژ ومرب ات داعرپش

 لوک هوس نیحاسو راوز



 و ل ف

 هجربغآ یساوه قجنآ .ردرا و یرلهجنابو یرلکشوک
 : بولوا ربش رب مدق كي . ردقاحبص كپ نیزایو
 هدننامز كنالپسو ؛ شملوا انت ندنفرط رلتسورتا

 « بولوا یزکي كن هناقسوط .

 قوچریو ؛شلوا عبات هب هطخ ول هج هرات تاعوقو

 تكنهرضاح تدم ,ندشع ول و طقسم كريه اشم

 .ردهسنارولف هد یر دل رللحم ییدتا روهظ لوا دلا

 ذاا تختاب هد ۱۸۰۵ هرکص ندنداحا كنايلاتا

 كلارق كدهنحتف كنامورندنحرت ۱۸۷۰ ؛«قرەنلوا

 یاضق 4 یلابا هسنارولف 2 : ردشعو یرقب

 و هدنتعسو هرتم ولیک عبر ٩۸۲۱ «بولوایواح

AAAS O ANهناقسوط » ] . ردعماح  » 

 19 هلروس تعحا ص هدهنسهدام

Flores) ۱ ۳عبات هزکترو )  

 دلا تارا رج رویا | کل دو
 4A o یسهطقن یلامش دلا «بولوا یس

 هدیرغ لوط ۲۳۲۳۳ ۲۹۳ هلا یامش ع

 کا شینک لاو ۱۷ یو هونج ندلامش . ردعقاو
 عب ۱۹۰ یسهیعطس ةحاسمو هرتم ولیک ۲

 كيد یلحاوسو قلغاط یسیضارا ۰ ردهرتم ولک
 رب هدنعافترا هرتم ٩۶۲ هدنتهج بونح «بولوا

 ؛بولوا قوج یرانامرواو یرلوص .ردراو یغناط

 یسیلاها . رلربشانن نوجذخا كنهدام ییاون راک
 راشاق دلو ضمبو کاک ؛بولوا یک ۰

 اسو زوموط «ریغیص «نوبق .رلردلوغشم هاحسز

 . ردقوچ یراناویح

 ۱ سرولف
 « بول وا یربكانس هعمتح ریازح (هدنوس)ندنسازحایسآ

 قرهلوا هدنس یغلامش كروعو هدنقرش كنهوابموس

 ۱۲۰ هلا ۱۱۷ ۲۲ و یو ضیع ۳ هللا ۸"

 ندقرش . رولوا دتم هدنرلهرا قرش لوط ۳+"

 هرتمولنک ه ه یمظعا ضرعو ۳۷۵ یو هبیغ

 هرتمولیکم برم ۲۳۰۰۰ یبهیحطس هحاسم «تولوا
 كحول یهدنفارطا . ردیشک ۲۰۰۰۰ یسلاهاو

 یتلایارب ثانسهرمعتسم روبت تاکنملف رار هلرلهلئآ

 ؛بولوا یناکر و قلغاط یسضارا . رودبا لیکشت

 یرانامروا . ریلسکو ردق هبهرنم ۳۰۰۰ یرلغاط

 هجیاشاب . ردراو یرلندعم رقاب ؛بولوا زآ كب

 ردشلو ترپش

 یارج ام اپ و هدنا دو خاب

(Flores, Endé,Mangerai ( 

۳۹۳۲ ۲ 
 یرلح اغآ اد «بولوا رصمو مجرب ینالوصح

 ولف

 هلجرهکو دروکوک .ردراو ینیچراط هدنلاح ینابو
 ا ی ا2 راس . راو ید
 (هدنا) هدنس ونح لحاسو یسهرقرب نالوا یرقم
 ثكتربازح هدنوس . ردراو یامارب سا

 كنهطا و «نکیا بوسنم هنسنج یالام یسلاما

 چا « بولوا نوکسم هللا سنجو یلحاوس زکلا
 .روینلو رلمدآ هایس بوسنم هتتیسنج ویا هدنرافرط
 هلرلیراق لرب دارلبازکترو نالوا یرلبحاص یکسا

 . ردراو ید یلاها سنجزلم دلوتم ندنطالتخا

 ۔رلاتکلم فلتخحم كني ونح یاقییا هامساوت 2

 . روینلو هرتاسو رلهطا و رلهبضق ضعب ید هدن
 | كنهسنار ولف ۵ °

 لر ۱ رز ابتترولف
 . روم امور ( ۲۱0۳۵ ) ۱ ٤

 سولومور «بولوا ندنراخ سورو

 یخ رات امور 9 دهام كسوتسغوآ نیتسامز

 ۱۳ ۱ ا0 كرت .ردشمزاب

 . ردن ونظم ینیداشاپ هددالیمنرق یجنکیاو یني
 - ریطاسا رلیلامور یکسا (۱0۲۵) ۱ ۳

 «یرهنلوا معزیسههلا رکچیچ هدن 19

 هدنتروص ريق رب هدنجا رکحبح یرللاو یثاب

 هدهناراکشهافس زرطر ققو هحیکو  ؛رونلوا رب وصت

 یزیق كنابص داب ینعی ریفز . یدریلیدبا ارجا یی
 یسهدوبعم داراباس لصانع . یدروللوا معز

 لاخدا هنربطاسا امور ندنفرط سویتات «بولوا

 . یدخشوا

 .ایداربهاشم هسنارف (۳۱۵۲1۵۲) | , 2

 ل اس لا و بولواندنس ۱ نابرولف

 هد۱۷ ۰۵ . یدا یم كرد رتلوو ریش مکحو
 ا وق نایرولف هد رق یسهصق هو وس كنتلابا دراغ

 كنسهقود ( هروشاب ) ادا ۰ نوغوط هدنغ

 یطباض یراوس تدم رب هدعبو «شمرک هنتمدخ

 لوق هنغلاضعا ایمداقآ هد ۱۷۸۸ ۰ یدیشمو

 هتتس رب « قرهنئنوا سیخ هد ۱۸۹۳ و ؛ششلوا

 ورتایت چاقرب . ردشا تافو هدنشاب ۳۸ هرکص

 (توشیک نود) روہشم «بوزای یرلباتک هباکحو
 - هباکح ( هنالاغ ) و هجرت ندهلویناسا ینسهباکح

 :یرابآ تابلک , ردشعا لاکا رار. هللا هجرت ینس
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 را كالا لوو . ردششوا رهن هرزوا لک ۳

 ریقف ررم .یدشعا قیوشت ینسیدنکو  ریدقت یر
 هجرت هر هک رت هدنرلحرا ۱۲۹۰ ینس ( هتالاغ )

 لزو راد ارا كرانابوج . مدیا و
 رب هلیمسا ( هلتسا ) هدزرطو . ردههاکح رب

 . ردراو هد یسهباکح

 رلر وطارعا امور (۳۱۵۲۵7) 1 ۱

 یردارب a تبسان ) ندب ۱ نایرولف

 .اعدا قلوا فلخ هننردارب هدنخشرات ۲۷٩ «بولوا
 شمر دتا قیدصت یدنک هر ولاتس ؛قرهقدقلاق هنس

 باختا ی ( سوورپ ) رکسع یهدقرش «هدهسیا

 قوس رکسع یشراق هموق ۰ ندنراقدلوا شتا
 یرکسع ی ودنک هحنل وا بولغمهدس وسط  نودنا

 و کک یا ییا زکلا . ردشملوا لتق ندتفرط

 . ردشمر وس

 ِ یاشیحا ( ۱0۲۱06 ) ۱ هدو

 هدنسهرا یسالطآ طیع رحم هل زفروک هقیسکم هدنسق

 هب قرش بونج ندلاش هدنسشراق یسهر زج هوقو

 برغ «بولوا هر زج هبشر كوي دتم یرغوط
 BEES رار هلا لحاسر راط هدنتهج

 لاش ضیع س٣ ° هلا EE روب دا لیکشت یر

 «بولوا هدنرهزا ییرغ لوط ۹۰ ہلا ۸۲ ۲۰ و

 ندقرش هدنتهج لاش ربارب هللا روک ذم لحاس
 ۵:۰ ینو هونج ندلاشو ۸۵ یسهفاسم هبیغ

 كنهربزج هبش ینعی «یفرش بونج ندیبرغ لامثو

 ۱۰۰۰ اسرقت هدیمظعا لوط نالوا كدهنساپتتم

 می ۱۵۱ ۰ یسهیحطس هحاسم .ردهرتموایک

 : ردراو سلاها ۳۹۱ :۲۲ «بولوا هرتمواک

 برغو ًابونج هل رلتروهج همابال و ابجروج الاش

 هلب زاغوب هدیرولفو هلبزفروک هقیسکم ندنتهج ییونج
 .رددودحم و طاع هلا یسالطا طع رحم ید قرش

 ٠ بولوا قلقاطبو قلا كب یسضارا
 كلوب هرتم ۰۰ قجنا ندرحم یاذح هدنتهح لاش

 شتا لکشت یکی یغارہوط . روینلو رلەپت ضعب

 هنيرلر رب هدنتهج بونج «بولواند هبناح صم یضارا

 هک« ردراو یرلغیصو یرلهطا كج وک قوجرببیرق
 طبر هب رق هلیستا عافترا بسک اهد زا رب دلرلنوب

 هلهجوو اج ردت ید كنبرافرط راسو یراقج هنلوا

 قرش زکلاب

E و ل ف 
 كنيضازا :: رویلبشالک ۲ 09 ا لش

 -امروا یمسقرب «یاراچیمسق رب «قلقاطب یمسقرب
 یرلنامروا . ردلاص هتعارز هدیمسق ریو قلن

 مق « بودبا لاغشا ینفصن كانسهیحطس هحاسم

 ملاقا هدنسیبونج مسقو ییرجاغا ماچ هدنسیلامش
 تقو . ردیواح یه فلتحم راحشا صوصح هب هراح

 .ادوروق هلرلقدنخ یرلرب یرلقدصاب كرلوص تقو

 كب هنعرز جرو یشماق رکش هدریدق ینیدل

 یراضعب «بولوا قوچ كپ یرللوک . ردیلشیربولا
 مق كنهریزج هبش یرلکویب كا . ردعساو ىليخ

 . هبش . ردیلوک ( ییوچ کوا ) عقاو هدنسیپونج
 ندلامش رهم ترده دلحاس یهدنفرط فرش كنهرب زج

 ندقرش رلنو .رولیکود هنیزفروک هقیسکم بولک
 .ردرل رهمهوقینوق “یه ؛تنیلق ؛یلادوس :یقرهالشاب
 هد ادرا رلقلقاطب EE ید هدهر زج هبش

 قوحرب رولیکو د هنفرطهكلحاوس كرهدبا نایرج

 هک« رد رهن (نوج تنس) یرلکوسب كا «بوتلو راها
 عساو ؛قرهقا یرغوط هقرش لاش هدعب و هلامش

 . رولوا بصنم هب یسالطا طح رح ندحبلخ رب

 یطبكب ینایرج كراہناوب ؛ندنفیدلوا یلیم كنيضارا
 «كرهدبآ مسوت هدنرلرب قوجرب تنرلارحم ؛بولوا

 هدرلرب قوچرب ۰ رلردبا لیکشت رلقلقاطوو رااوک
 هدرلرب رکید « بوتاب هنا كرب هرب ندرب رلوص
 -ادرکو . رربقشبف رلوص ندرب هلتوقر كوس ید

 ۰ ردهدنکلنرد هرتم هحرلزو یرلضعب ندرلب

 هک« ردیناسد ( كنيس تار ) ییرغ دلا كرلنوب
 ناقیح « بويعو ید هلرلهدنوس كلهرتم ۰

 هدنسهحرد دمحنم ءامو “ردا لیکشت لوک رل وص

 بيرق ههرتمولبک ۲۰۰۰ یلحاوس .زانصیا «بولاق
 یک هدطیعرحم قجنآ هدلحاس نوزواو « بولوا

 رک نامل ( تسوک) هلیسهلکسا ( هتیدانرق )
 هدنجا كحبلخ نالوا یان هدنقرش یابتنمو یی

 لدعتم یساوه . رویئو ینام ( هلوقاسنب ) عقاو
 قاحیص ردق یساضتقا كنضرع « بولوا مالغاصو

 هللا زا «بولوا ۲۲ ۵۰ یسیطسو دح . ردلکد
 هداز ندهحرد ۱۱ تیاپو ۰ دارا شق

 . ردردات كت ینیدکو ط اوت دارو یرف

 اوه لیدب هب هد رولف ندنرلفرط ۳ كن اقسحآ



 و لف

 هبهتسارکو  یورس «هفیم «ماج . ریلیدیک نوچا
 « لاقترو « امرخ ادعام ندراحشا زاس نایاراب

 یجنرب ۰ رولوا لصاح یغد یرلجاغآ ربجنا ؛نوسز
 یشماق رگشهدهحرد یجتکیا و رصملوصحم هدهحرد

 كنسيضارا قجنآ «بولوا قومایو نوتوت چر
 هيلع عیانص ااا یهر زونه

 دودج ټک هد قرا «بولوا NE یال ر

 ندهتسارک نانلوا جارخا هروهج. کیا نالوا

 یییلاها ۳۳۵۰ یبهصق دوس كلا . رد رابع

 یجنکیا «بولوا یسهلکسا ( هلوقاش ) نالوا عماج

 ۱ کلا نالوا دراز رک یوم

 نالواكحوک ندنو و ( یماهالات ) نانلو یسلاها

 ا ۰( ییس تو کز
 طبع رج - رد بصق ولسبتنومو یدیک «هتینانر
 عقاو هدنرزوا یحیلخ نوح تنس نالبحا هب یسالطا

 ۲۰۰۰ سرقت :ودق هک ط قدنسهلکسا لیوف وسشاح

 كنسیلاها . ردراو یطخ لود رعمد رب كلهرتموایک

 «بولواندنرلرحاهم ابوروآ یمظعامسق

 . ردیلرب لصا هدیردق ۰۰۰و یجز یردق

 قجآ «بونل وا فشکن دنفرط رل ویناپساهد رولف
 -اسا هد۱ ۰۲ ۸ .یدشماملوا تبغر هتناکساو طبض

 هنطبض *بول [ناسحایربو ندتنیکل راش یر کوین

 تانیموق (لونیمس)نالوایرلبلرب «هدهسیا شمشیلاج
 هاک هدعب و ؛شمامهلوا ردتقم هلوخدیثراق هنتمواقم

 « قرهشانب رلرملکنا و رللوینابسا هاکو رلزسنارف

 هدنرانیب درک تقو قوچرب «قربالزاغوب ینرلربریو
 هدنرات۱ ۸۱ ۹۰هرکصندکو د ناقهلرللونیمس درک

 هد ۱۸:۰ «دكرهچ هبهعمتحم كلام ندرللویناپسا

 لوصا هد ۱۸۰۸ و « لاخدا هه هقفتم ربها

 زالو هد ۱۸۶۹۱۳۰ رد وا مظنت یسهرادا

 لقن هنفرط هوا كنبسیسمو جارخا ندتکلم

 لوا یشک ۵۰۰ هدنونج یابتنم زکلاپ «قرهنلوا

 قجهنوط ینرب دكرانود قن . ردرا شلاق لوغشم
 ۔هنلو زونه ییاها كج هل هاشاب هدرلقلقاطب واو

 ر0

 ساتم ہدفلد وان را (۴ا4

 در ۱ 1 هنیرولف

 قرش كنغاط ( هقچرن )و هدنیونج هرتموابک ۰

۲۳ ۵ . . . . 
 ود ههوص هرق عبات هرادراو قرهلوا هدنکتا

 ۱ تولا هبصقرب یر ص اضقعقاو هدنرزوا كياحرت

 «هرزوا قلوا ملم یثکا ۲۷ «یسلاها ۰
 ۱ یک ۲ «ینیرش عماج

 مور ۲ «مالسا ه «یسادتا شکم ۱ «یسیدشر

 یاکد ۳۰۰ «یساسیلک ۲ «یتکم نایبص راغلب ۱ و
 لزوکكب نیزاب یساوه .ردراو یاج ۱ و یا ۹٩

 یساضق هنیرولف -- .ردیلتبوطرزآ رب نیثبق ؛بولوا

 هلرپ قرش «هلبرلاضق هیارپو رتسانم سفن الامش
 ًابرغ « رلیق ًابونج « هلیسهیحان هووخروم كنساضق
 تندور؛بولوا دودحمو طاح هل رلاضق هب رسک یخد
 . ینیدلوا یواح ییههرق ۷۸ رار هللرلهبحات هقسول و

 رادقم . ردنوکسم هللا یلاها ۳۳۹۷ ۰ هدلاح

 بوسنم هتیسنح دّوانزا ی ۱۲۸۰۹ ندروک ذم

 راغلبو مورو خالواو دوانرا هن یروصقو منم

 یهضراع یسضارا . ردنابتسرخ بوسنم هسراتبسنح

 یادفب : یتالوصح ۰ ردتبنم یلبخ یغاریوط «بولوا

 هرتاسودوخن «یراد«هیاوصف ؛رصم ؛رادواح هیزآ
 ۰ بولوا ترامع ندنعاونا كرلهومو هرس هلا

 كح وک ترد هدنلخاد اضق . ردروهشم یرلن واق

 . رددوجوم ل
Flushing) |... :كتەعمتغع كلام (  

 . ونو د عنیشولف

 < بولوا هصق رب ۵ 5 رش هرتمولک ۳ كقروب

 . یسهلحم نسب كقرو ون . ردراو یسلاها "۲ ۲ ۵

EEهرس هل دوس داروک ذم نوش < تولوا  

 یزارک هاه : رونلوا لق ندصقو یرلهوبمو

 . ردلوبقم كىو قوح
 كنسهربک ةریزح هنیک یی (۱۲ ) ۱

 اخ هک ردقامرارب ہدنسیپ ونج مسق لف

 هونج «هلناعن ندرلغاط یهدنرلفرط چا كنهرب

 هبلادلوسرب «قرهقا یرغوط هبیبرغ بوج هدعبو

 بوروآ . رولیکود هنیزفروک (اواپ ) هلیلیکشت
 هلروباو كچ وکر ب هدنخرات ۱۸۷۷ یرب ندننیحایس

 ایس ردق هبیرچا هرتمولیک ۸۰۰ ندنبصنم دكرپنو
 . ردشمقبح ر دقه لونج ضرع ۳ «دكرهددا تح

 نردو رک + ردل وهم نالا یسراقو نداروا

 یضارا تبنم ینیدصاب هدنناضیف « بولوا رہن رب
 كب ینداعمو تاتا كنسیداو . ردا ناپرج هدنجما



 )ی 3
 یل ف

 كنساوه قجنآ « بولوا قوج ییلاهاو ییتمیق
 « ردلکد دعاسم هنسمشلوت درابلابوروآ یماخو

 رب كحوس هدشالو ینومطسق ۱ ال
 هللا وص لناغوص «بولوا قامرا ] هل"

 یسجنرب ندربن کیاو . ردا لکشت ندشاچ یو
 غاطال ۲عقاو هدندودحیناجنس یرفنکو الو هرقنآ

 -یلعو ندرایاج قوچرب ندا ناعبن ندنغاط قیشیاو
 ولوا ندا روح ندنجما یسهبصق شکر چ صوصحلا

 هبرغ تیاهنو هلامث هدعب هقرش « بکرتلاب ندوص
 ذخا هداج نلک ندیلوسنارفعز « كره ود یرغوط

 درود «بورک هنساضق هبدیج كنغاحنس یو ءهللا

 مش لاش یرغوط ندیلو هدشرق
 یمان سابلف ندارو . شارپ هلساح یو روک ذم

 نالوا یانه ۰ 0 یرغوط هلامش « قرهلآ

 هامساسابلف لصا .رولیکو د هزیکدهرق هدنناب هلکسا

 یمسق نالوایغاشآندنعاتحا کهدکر ود ینعی فورعم
 هحیلشاب كبوص لئاغوص «بولوا ردق هرتمولیک ۰

 2 یسارح اراتعا ندنعبنم وص نالوا لوق

 .ردهرتمولیک ۱۰۰ ًارابتعا ندنعشیاج لوو ٤
 هلرلنامروا یفنارطا كنسارحم . بولوا هقوح وص

 هنسمل ردنا كن رللاس هتسارک « ندنفیدلوا روتسم

 ۰ بونلو رلزارح ضعب هدنرزوا یسارحمو «رواراب
 یمهلکسا سایلف -- .رونلوا هدافتسالبخ ندزو و

 هحنتهح یحارخا هتسارک .هدهسیا هبصقرن كج وک

 .ردهداز یا

 -اقنال) كنهرتلکنا (101601۲۵0۵0) ۲

 ۳ ۰كنوتسرو هدنغلتنوق ( رتس ۱ دووتبلف

 كنحیلخ ( هرو ) قرلوا هدنسببیغ لامش هرتمولیک
 « بولوا هلکساو هبصق رب هدنسلامش لحاس
 . ردراو یو ریمدو یسلاها

udi)بونج كنابلاتسا وی  

 .هطا ( یرایل ) عقاو هدنتهج یدوقیلف

 . ردنرابع r رب شع وس ؛بولوا یرب ندنرل

 ۰ « بولوا هرتمولیک عب ص ۱ یم,هیحس هحاسم

 . ردراو یسلاها

 ڭا هحورب هلمساو ( ۴611 ) ۱

 : ردشلک باپ شب ۱ سکیلف
 هنسشب ًارابتعاندنخ ات ۲۰۹ دلدالم یسیچنرب

 - ایتسرخ نابلروا روطاربعا هدننامز «بودا قلاپاپ

3 
 ر

E 
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 . نلک قرهقا ه قر

 ۷م فا
 ؛ شم ربو یلقو تربغ هنیرلیدنک «هلکغا بیقعت یرل
 تافو هدسبحم «قرهللوا سج ید یسدنک تیابنو
 . ردشلریک هنسهرص هزعا هج رانایتسرخ «هلکعا

 . راولوا ارجا یبیطوو هذن ۲۶ كسيام

 یسوقاید شاب كنساسیلک امور ییجنکیا
 یلیفنمدل )اا هدنسیدالیم عا ۳۵ ۰ .بولوآ
 نییعت ایپ ندنفرط سناتسنوق روطارعا هدننامز

 تدوع ندیفن ریل هرکص هنس چوا «هدهسیا شّلوا
 . ىدا ندا جارخا ندامور یسیدنک «هلکا

 « بولوا اپاپ هدنخرات ٤۸۳ یسیجنچوا
 كنىرلاسیلک برغو قرش ك( نواز ) روطاربعا
 هینطنطسقو ۰ شما در ین صا کهن یدحول

 رکید نانلوا مانا هلضفر هللا ( ساقا ) یسویقسپ
 ۸۷ و ؛شعاغوا هتازاحم یهنناحور ءاسور ضعب

 فرط رب یتافالتخا کهدنقح یساسلک اق رفا «هد
 ‹«كرەدىا دقع یناحور سلعر هدامور «هرزواكا

 ردشعا تافو هد ۲

 هد ٩ هاساعلا كمرود وثت یسجندرد 2ھ

 اا هالقاع كد هنخرات ۰۳۰ « بونلوا باضتا
 . ردشعا

 هلیمسا هدمآ یجنزکس لصانع یسیجنشب بس
 نم شکل تقو لبخ رب «بولوا یبهقود ! ووداس

 ( هلاب ) هد ۱4۰ «هرکص ندکدتا هرادا ییهروک

 باب یشراق هباپاپ رب رکید ندنفرط یسیناحور سلجم
 . یدشک زا باخ ا

AN USS ) ۳۱۱00675 J , 

 7 8 3 سردنیلف

 تحایس هنالارتسوا رار هللا ( ساب ) نادوبق
 را( نمد ناو ) هللا دز ول دم هیعطق « كرەدا

 الارتسواو ؛ شعا فشک یزاغو ( ساب ) هدنس

 - هزا قرشلوط۱ ۳۹۳۵1۱۱۳۰ كنس ونج لحاس
  ردقعوا هنمست هلبمسا كلوب یمسق عق ةاو هدنس

 لبح هلا طساو هدییع قارع

 مجعم » ینیدلوا رہن رب هدنسهزآ ۱ ۳

 - هوا تارف هللا هاجد  بولوا روطسم هد « نادلبلا

 هدرل هطیرخ «روبلشالک !یجهلوا ندلوادح یکهدنس

 اما بولوط « ندنکیدلروک رینرب هوا هداروا
 قوچرب هدنرانک یکیا ردطوحلم ا لک

 نب نسح یریزو كنهفبلخ نومأم « بوللوب ارق
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 یوج توقاب هد یغیدلوا شمرک هکدرک هلتخد نارو

 . رولدا هوالع

 قسطلاب كناسالآ ( ۲۵۳۵۲۲ )۱ . ۶

 a نرم

 ۱۲ یکاو ۲۲ یبو ؛ بولوا هطا رب عبات هفیوسلشا
 كن هطا . ردیسهصق غرول یک سج ۰ ردهریم ولک

 اک یرثک ۱۶ تولوا یک ۸۰۰۰۰ یسلاها
 . رد] وغشم

 |دنوم
 ۵۸ یو ۰ بولوا لوک رب هدنعافترا هرم ۷ ۰

 ولیک حب ۲۰:۲ نیت هبعطتم هحاسمو مراموا
 اا ندو یاهتف هایمسا ( تفلاد وق ) ودر
 كلوک ییا رکبد « بوقنح نیم س نالوا کک

 یرغوط هیفرش بونح « هللا ذخا هدیرلقایآ
 اه هه اد هجا یه
 ( رنو ) هلیمسا (فلا رالق ) « هرکص ندنایرج
 . رولوا بصنم هنلوک

 ریهاشم ناتسدنه ( هلادبع ازریم ) ۰
 اتام كرنا ««بولوا ندنسارعش ۱ انف

 یدک وا تب وش . ردشماشاپ

 (راماه) كحورو ( 10000 )

 هدس رق یدودح حوساو هدنتلابا

 اردیص لاشك شیوخ یافح یانع رد

 تسا نم دایص یاهینابرهم عارتخا

Farar, Phanari ) ۳هد الا (  
 هدنساضق هجد راق كنغاحنس هلاحرت ۱ ظ

 قرالوا هدنشلامت .ئرغ هرتم ولبک ٩ كنهدراقو
 ناک ود همتسوک نوصو هدنکتا كنغاط هفارغآ

 ندیکه هلاحرت ندسولغوهدنرانک كنهووارب قاقاطب

 بولوا هبصقرب كچ وکم قاو هدنرزوایطخ لوبریمد

 «بولوا هبصقرپ یسا كب .ردراو یسلاها ۱۷۰

 كسورموا هلمساوو رد ( هموُشا ( یع دق مسا

 یهدهللاست 1 ردروک هدنسهم وظنم ( هدالبا )

 نوچا قرف ندریشیکی کهدیلوطان ۲ «هدهرپشیکی
 رپشیکی) هلتفاضا هدمیقس زرطرب هنمسا كنهبصقوب ۰

 . ردشلوا تداع كملسد ( رانف

FAnar, Phanari ( ۳ ) هدلوناتسا 

 .اس یونج برغ كنحیلخ هناخ دا 1
 كنهن اخَش رطب EEE بولوا هلع كو م هدناح

 ۱ ن ف ۳:۳۹ و
 . راک مور كرېش هلیتقو «هایتبسانم یس و هداروا هداروا كنومأمو . شو هدربو ینانوق كلپس

 یفلناجرت یلاعباب یرب ندهنوا .یدیا ینکسم كنبرل
 ششاللوق هد رلتبرومأم یکیهدوووو نیتکلعو
 نالواشقا رعهلشورو زرطرب صوصخهن رایدنکو

 ىع ) تو رانف ( هلتتسانمو هدیسارک مور یسا

 هدرلنامز كوصول ۰ ردرلشاو ترپش هلکغد ییرادف

 هرلهطا وهنلغواك. یسارک رنک كنهروک ذمتعاج

 یندت رانف «هلکعا هناخ لقن هنرافرط رکید كرېشو

 . ردشمالاق راتورانف قترآ و ؛شعا

(Pianaraki , ۱تعا  
 Ea تل 7 ۱ یسهچکاب راف

 قرهلوا هدنسش راقكننورب هدوموهدن ونح تاناوک

 اشکلد كب یسهرظنم هدنلحاس یبونج كنب وق شمالق
 طو سح هلخزرب رب راط هب هرق * بولوا هرم رب

 < هدلاح ییدل وا هدنتروص هریزح هش رب كحوک

 رادفرب نوچا ناف . ردروتسم هلرلجامآ مسج
 كنطخ لوب ربمد ندا اس نداشاب ردیح ۰. ردراو

 هعج * بولوا یبتنم ههاکجرفتو یسهبعش هصبق رب
 . رلشیا راطق چاقرب یرلنوک رازاپو

 داع|(ه رج س دن ندلا مش ١

 ی E ۱ یرانف

 ۷۰۱ ۰ ردناذ نالوا مالسالا خیش لوا كلا هدهبنامع

 < ںولک باند هده برقر نانلوا هیمست رانف هدنحرات

 هل اییارسق ند لا لاج خیشو دوسا ندلاءالع انالوم
 « هرکص ندکدتا مولع ذخا ندنرصع یاملع اس

 -لاک خش «هلتعرع هرصم بناج نوجا لیصحم لاکا
 ذملت هدکلرب هلا اشاپ یجاحو یدما انالوم ندنیدلا

 ئاسو تایضایرو تأیه هللا هیعرش مولعو ؛شعا
 بناج«هرکص ندقدنازق وطد هدهیلقنو هلقعمولع
 یلجو ناخ دی زباب ناطاس مرب دلی « هلئد وع همور

 لوغشم هلسیردت هدهسورب هدنرلنامز ناخ دمت ناطلس

 یترهشو تبصو ؛شمربدشیتب هبلط قوچرب ؛بولوا
 تمرح هدندنع ارکو نیطالس « بولوا رک قافآ
 نارکشهاوخ ندفرطرهو ؛ شلوا لئان هرابتعاو
 .یدرلشمالشاب هک باتش هنس ردن هفاح نافرعو لع

 تعنعهزاحح بناجنوجما جح یادا هدنشرات ۲

 .رط دیوم كالم «نکرک ندرصم هدنتدوع «بودا
 هل ردت هدارواتدمرب «قرهنوقلا هدههاق ندنف

 ندنباج ناخدم ناطلس یلچ هدعب و ؛شلوا لوغشم

 تو صوت

 r نیا تا روج
+ 



Eدن ی ی 3  

 * هلتدوع هفرطوب ۰ «ترزوا سامتلا نالوب عوقو -

 . یهبیعرشروما هتس قلا و ؛شلوا مانا "یفمو یا

 روما ماهم ٌ كرەدا هرادا هلتساقحو لدع لاک

 هدافتسا ندنآرو ۶و اھا هلبسپ دنک ید هدتل ود

 ۰ شلوا یراطیمع هسرازوک قاهرا رب .. یداشک وا

 ۷/۳۳ داش ماقم «هلمسا وا تای افش ه طعل «نکیا

 یادا«هلتعزع هزاجح بناج اناث هایقبرط ماش هدنخمرات
 لارا هد ۸۳: .بودا تدوع هرکص ندحح

 ان هسردمر ها رش عماجرب هدهسور . ردشعا

 : ردنوفدم هدنسهرطخ دار وک ا مماج «بودیا

 یدلح ك نواو ڊوقنو لاوما قوح كب هدنتافو

 - لوصح)» هدهنف .یدیشعا كرت هسیفن بتک زواحتم

 « یرئارب او هلسناونع « عیارشلا نوصا عیادبلا

 ثحاب ندلئاسم قلعتم هملعزو «یربسشت هب هتاف ةر وس

 -وهشم نوتمو یسهلاسررب لناونع « مولءلازوعا «

 « هدهسياراو یٹاقبلعتو یرلهیشاحو حرش ههر
 كنغوح ندرلن و یاغتشا هل روما اتفاو اضقوسیردت

 هدنلاع هدوسم .یرکا ءهاکم همتا هدعاسم هنضبت

 یه رم یجد ندفاوصت و

 هر رع راعشا ضعب . یدناراو

 . ردراو
 -سمشل فسو شی عندللاءالع) ۱ ۳

 ندهنع ءاملع مهاشم ( ندلا ] ىد

 یساوقو دهز . ردشلاق

 . ردینوروت كنراتف همالع هجرتلافنا .بولوا

 ندارواو هنا ره رد ند هو لیصح هداروب

 رهاشم درلاروا .دارهدنک ردق هدنقرمسو ارام

 ناخ دم ناطنسو ؛سشعا هدافتساو ذخا ندنسایلع

 -اروک الم «بودا تدوع هدنرلتنطاسلگاوا كیا
 لثئان هبیهاشداب ترضح ماعناو تافتلا هلبتلالد كان

 تان یضاق هدعب و سردم هدهسور «قرەلوا

 كناخ دیزناب ناطلسو ؛شلوا یرکسعیضاق لوطات ۲
 میفرت هتک رک سسیضاق لبا مور ۶

 كتهسورپ كرودا دعاقت رابتخا هدعب . یدتهوا

REEاکا هدغاط هدنتسوا  EEهاوزنا  

 .یدردا لافتشا هاسی ردت هداروا ردق هب هحنغاب راق
 و ع

 _ هدنونفر اسو تاهو هدهضایرو هسداو هبع رش مولع

 هلن افمل ات قجنا «بولوا یحاص لوط د هدفوصتو

FEY 

 | هدهسورندنباح یناثناخ داص ناطلس هد ۲۸ -

 ۱ هدیراث 1 موظنمویم

 كبحاح نا هدوحن زکلایو ؛ ا لاا قوح
 باتکر هدیاسح لعو شا حرش یبس « هفاک »

 . ردشعا تافو هدنشرا ۳

 هدام «یدنفا ندلا محم»

 ] ۳ ا | هداز یرانف

 .هیسرافراعشا كنيب اون رمش یلعروپمنم ۱ او
 نم A هج ل

 . ردشمزای

 ا ف

 لاخلخ یهدناعرذآ (دجا خيش ) یسیجنر

 «بولوا ندندافحا یلاخلخ دی زب وا حیشوندنسهبصق

 ذملت ندزارمش "کتشد زوصنم نیدلا ثایغ رم

 هل ردت هد و زق 3 E ندع یاداو ء شا

 ار
 تسچ زاوت یاس نیس فازات هداتفا

 تسیچ زاوت یاپرد هلسلس مم هناوید

 هاش ( یکم هاشاوا ) ینیهتکیار-
 هک وا تب وش . ید ندنلاحر یضام

 ی

 ووا می زد لاح شوخ تاهدع ورک نآشوخ

 مب 3 یو-س تعاسب EES رظتذم مب ید

SEESلوک یسحنح وا  

 : زدکنوا

 نوخ تسب رک ییانق:راظتنا هاررد

 رای هکنادنچ

 « بولوالرو اشیا ( يحم دم ) ینیجدرد
 » لابخ 0 2 ردشا تافو ه دنحرات ۸ ۳

 هدهدنراعشا صعب ۰ ردراو یمهموظنمرب هلسنا ونع

 تیوش . ردشعا صاخت ( یرارسا) و ( یرامخ )
 ۳ ردکنوا

 نمو هدز نت 1 لدرب دنر توا

 دتغین بآزا یو ربشمش هک هب رکرد

 تب وش « بولوا

 تشذک وا نوخزاو دمآ

 ٤ بولوا یلدیشم (رغصایلع الف) یسیحنشپ بس

 9 یدشعا تحاس هاتسدنه هدننامز هاش رکا

 : ردوا تب

 مدیجنس هامای ارت نح رظن نازی
 مديد ناما نیمززا قرف ناو سا نايم

 «بولوایدزب (نیسح نیدلالاک )ییجسنا -
 نیسح ناطلس

 ً ردکن وا

 تاب وش ۰ ردشماشاب هدننامز اژربم

 تندرکب مرارد هکدس ربع مسد

 تسذما دب نیکسمهتسکش نمتسد



 ل ن ف

 «بولوافورعم ږلکمن د (یانفاباب )یسیجندب بس
 2 ردشع وا ۳ هدنسهدام ( یاغن باب ) ور

 [ ۰ تعجا هیاروا ]

Fenton ( ) ۔اتسا ) كنهرتلکنا 

 بولوا هبصقرب هدنفلتنوق ( دروف ۱ نوتنف
 یرلهشراف ناسروو ییحو یسلاها ۷ »۳

 وهج ناقبشبم كنهعمتم كلام هلمساو -- .ردراو

 نوا سرقت یونس « بولوا هبصق رب ید هدر

 . ردروپشم هلیتاجارخا ینام هدنتمیق قنارف كيب
 مع دنفا عهارسا ی

 3 E ۱ هداز یدنف
 . ردشعا تافو هدنځ رات ۱۱۹

 لیامورو هدنچا زاغو كاوناتسا
 < تولوا یس هلح ژب ا ۱ لودنف

 . ردعقاو هدنسهزا شاط اق هلا هناعوط

 خر رح راقشغادم ۵ ۹

 اب N ۱ ا
 هبضقرب هدنلامش هرتم ولیک ٤۰ كن ( هتنآوپلوف ) و

 قوج ك یالوصح جرب كنرلراوج ۰ بولواءلکساو
 لکد مالغاص قاع ردق هله « ندنغیدلوا یا كىو

 - ردکلفیا ینا هدهسیا

 ۰ + .ربماق هدهرنلکنا ( 1695 ) ف

 كن راقات وق ناوقنیلو نووتفنیتنوه ]
 ۔اسم « بولوا قلقاطب رب عساو ترابع ندنمسق ررپ
 رو ناکام ولیک ع لا سح ۰ یسهیحطس 4 هح

 قوحرب « بولوا رر E 0 كنملف

 یرللو ننافسربس هدنرلهزا و ؛ شلدوروقهراودج

 یغیدلوا هبصقرب هدنسهطخ سراف ۱ ریتسلف
 . رودا ناب یوم توقا 7

 هدنغاحنس کت كتتالو ۳ 6

 كنهبحات ر قحلم هنساضق ىلاملا

 كنلالا « بولوا ساو هبصق تجوکرب یزک
 ذم هصقو عقاو هدنسقرش بونح هربم ولنک 86

 «هسریلیقاب هتمسا . ردطول رح هللا هسوش رب هبه روک

 .ردبا اضتقا قلواهبصقرب مدقهلاق ندرایلهکینف یکسا
 . رّدیواح ییههرق ۱۱ یسهیجات س

 مظاعا كنەسنارف ( ۳۵۵۵۱0۵ ) ۱ ا

 كوي ندناکداز «بولوا ندنسایدا دو

 هددش رق یسررک ؛هدلاح ینیدلوا بوسنم هنادناخ ر

 ۱۳ ۵ ناف ۳:۳۸
 ؛ شمت وطهدنځ رات ۱۰۱ هدقانوقبوسنم هننادناخ
 هدنشاب ۱ ۵ «هللا كولس هنانهر قیرط ندنتوابص اتو
 شاب سراپ . یدبا شمقیچ هظعو "یسرک نکیا
 «قرهنل وا لعت هنس رتسانم ربق رب ندنف رط یسوبقسپ

 «تاس ةهسرت » نالوا ندنراث ۲ روبشم لا هاتبسانمو

 یسهیصوت كن ( هئوسو ) رورمشمو ؛شمزای یباتک
 هنوغرو لغوا ندنفرط ییول یجئدرد نوا هنیرزوا
 مولع هسل رب ول «قرهن وا نیست هنکلس كنسهقود

 نشحوهیرترب هداعلاقوف رار هلک ءرکواقابداو
 - هست كنو و ؛:شمری و ینسههوع و یسرد قالخا

 صوص ایلع و باتک چ اقره د هصوصخ تروصنوجرس

 یوو ؛ شمزای ی « قاملت تشرفک رسا نوش
 کی ي وار

 ٤ هلکتارشن زسربخ «قرەلاح یادوسم

 كنسهصوصخ لاوحا ضعب .هجوقوا ییاتکو لارق
 ندنهحوت ینولتف « قرهلوا بهاذ هنغیدنلوا دیقنت

 هسنرپ هم رت بحاص هرزوا كنوو ؛شمروشود

 ینیدلوا شا ا انکم هب هست کیدرو

 ةرناد مع هی «دكرهلیکح هنغلسوبقسپ ( هرعماق )
 هلهح و هو «تمدخ هنئداعسو هافركنفاخ یس هنناحور

 ۱۷۱ هو ؛شقافرص هنلو ثكعاباتش هنن راتنواعم

 نانلوا ۱ دا تافو هدنشاب 6 هدنګ رات

 ات ىلیخ رب راد او قالخا هقشر نداتک ییا

 هرزوا رلرلج ددعتم «بولوا یسهنامیکح تافیل

 . رد شل وا رشت

 دجاو هدنروص یفلکت ندنفرط اشاب لماک فسو

 هدافازرطرب هداس جد ندنفرط م وح رح اشاب قىفو

 كن رلن اسل اوروآ و هبیبرع «یک ینیدنل وا هړچ رت هلا

 ۔افاو اشنا زرط سا ول ۵ ا هجرت هدهنسهفاک

 . ردنسحتسمو لوبقم كب یسهد

 شقلو یظفاحمنیتوخ ؛بولواندارعش |.
 . ردیلغوا كناشاب ترع دما نالوا ۱ یک

 2ى هنولاع یارس م کش ناو كنبردب

 احلا
 شلوا یتکرس كعبار ناخ ینطصم ناطلس تیاہن
 هدنسهعقو هبلاراشم هاشداب هدنشرات ۱۲۲۳ .یدا

 نوا عطقم وش . ردشمارغوا هباضق لجا

 ها لاعاپ لبق مرک هلی تافتلا هاکن
 هداتفا *یف قامز هجنوب ردوداتفا ا

 مون ی 6 فاملت تعدو رس »

٤ 



 ی ef هاب ۱
E5  

۰ 

 0 ف
Phénix ( ۱ 0 ) تاب یسا 

 «بولوا مو دوم ربط رب هدندنع 2

 ماطر هدنقحو ءرلردا رول هدنن وس شوقە رق

 .یدرلرو لود هدناداقتعا بیرغ

 ۰ رونلوا فداصت هنلکه و مسر اءاد

 (Achipel Plı‘nix) : و

 ك رڪ طب رع| یریازج سکینف

 ضرع ۳ للا ییونج ضرع ۵ ˆ هدنمسق ایسنیلوپ

 هل | ۲۷۳

 ندهریزج نوازکس .بولوا یتشیه هعمتجم رازج رب
 هرتمولیک عبص ؛۲ یرلهحطس هایم , رد

 ( یروردنا ) نالوا یرلکوس لا زکلاب «بولوا
 لتیوطر كب یرلاوه . ردراو یلاها ۹ هدنسهطا

 . راغا رومتای یلتیلک هدمسومه «بولوا

5 ۳ ۶ 

 ه د هب رصم 4۶ دق را ۱

 لوط

 تاتاش

 تم هاموترب لثان هترضح هغ دلوا هابتقو یراب ۲

 . رودبا تلالد هنرلقدلوا شو

 هتمزا ) ,Pl nicie ۳۸۵۳۵۱6۱۵ ) ر
OE۱  
 س كوس هدنلحاس ماش هدهع دق

 ا مق كن الو تورس کیدمش ؛بولوا هلمخ

 الاش .یداترابع ندنسضارا ینلفرصتم ناننالح

 ییدمش ینعی ندنفرط تسوا ]رب كس وطرط

 « قرهالشاب ندنسهبونح دودح یغاحنس هبقذال

 دودح كنغاحنس اکع ینعی ههبراسبق هکاب و هب اغبح

Nرس هلا  

 ی هقرش نديرغ . یدرولوا دتع هل زا و

 مق نالوا یراقو ندروص بولوا زا كي هسیا

 مقو : یدربنازوا ردق هرس ۱ ۳

 داوس كا .یدیا ترا ندلحاس ناق ۱

 ( ادیص یی ) نودیصو ( روص ینعی) ریت یرلرپش
 «سلبارط «اکع .تورب هدهدهحرد ینگیا بول وا

 ما را یلهکبتف . یدا هرباسو لیح تو

 هقراجو هدکلنحیک «تفاوآ تما رب ندهبماس

 قوج یرالحاس . یدا راو یرلتراهم هداعلاقوف
 هدنرلنامروا كنانل لبحو «قرەباير رن ام ددعتم «هلغلوا

 لتیلک «هلغاوا هدایز رادشا لشي رولا

 - داشیا هنفرطیه دادیفس رح .دارهدیا لامعا ننافس

 « قرهقبج ید هن یسالطا طیح رح . هقشب ندک

 E یعل ردق هنس ۹ه وئح

۳:۳۹ 

 | هدنرلهزا ینرغ

 ین فق

 كناش رفا و «زدک ردق هه واسدناقساو هرتلکنا ات

 تراج رب دلوب كرهدبا بیقعت ینسهیرغ لحاوس
 ندرمجا رحم قرهشالوط یتورب دما

 هدنفرطره كزکد قآ .رد وص هد ی راکدتا تدوع
 هناپسا هللا برغمو هیشرفاو هدرلهطا صو مخل ايلعو

 كر هديا سیسأت رل هناخراجتو رارحهم كوس هدنلحاوس

 - رد ر اش وط هدن رامکح تحت یدیفسارح نوت تذم ل وط
 یعیهشرفا هک« جات راق نالوا یو كلا كنرلرحهمو

 یلتوق اهد ندرایلهکینف لصا «یدا هدنتهج سنوت
 یندهرکص ندقدلوا لئاز یتوق كراو یک تولوا

 قح یدرلردیا

 هرایامورو ؛شلوب اقب اهد تقو لیخ رب رایلجاترق |
 ندنفرط رانو تیابن ؛بوروط یراق تقو قوجرب
 لار شمل وا اعا

 هلرصم ءبولواییدم هث دا و هآ وقنایوا رلیلهکسنف

 طالتخا هلا هیقرش ما راسو رلینایاو رلیباب او و

 .دننک هل اک نوجا تراجت ,ندنرلقدنلوب هدناساتمو

 یتسا هله . یدراروروتوک تس دم هرل رب یرلک |

 هدنسهباس رایلهکبنف فرص یتاقرتو ندع كرلرنانو

 ۰ ردشل و لوصح

 یدنک هرلنو رایلهکیف .هدلاح یرلقدلوا موقرب
 هکلشک و تراج و هفمزاب ییرلن اسل داره وی رلفورح
 كارلىلهكىنف 5 یراندع تنش شیردقل 1

 نقل ندساسار هلا هناربع فورح یرلفرح

  یداترابع ندهعطقم فورح رل زا هل وص ندغاص

 هلل واتقو لیخرم «بول آ ًانیع یرلنو یغد رلینانو
 .ردراشمالشاب هغمزاب هغاصندلوص «هرکصندقدنالل وق

 هله ۰ بولوا یرلیا ك رلیلهکیتف ید هدعیانص
 هنیرلیدنک یلاما ماج هلینولتو جسن راشاق یناوغرا
 : شقا داجا رنو ىلا عا كماح . ىدا رصحنم

 . یدرلشعوط رس یللاما تروص تقو قوجریو
 ةهلا مقاطرو ههلارب هنانک ندسمش هدنمسا لعب
 هدكن همصق و ربشه ؛بودناتداععهب هموه وم را

 یلکیه تلعب . یداراو یدوبعم صوصحم هندنک

 ققاب یرلقحوج قفواو كما نابرق ندناسنا هدنکوا

 ندنسهلج یتایضتقم ثنرلسد هدیسههاشخو تداع

 یدا

 «بویمهدیالیکشت تلودرب تقورب چیه رای هکینف

 ۳ ان وب هدن راقدشانس نانو رالهک دف

 یشحو مب مورخ ندنتعنص تاتکو تنارقو طخ رال



 ۱ و ف
 تموکح صوصخ هنیدنک كنهبصق و رہشره
 لا كرلتموكح ول . یدیا راو یرادنکح ابو

 ذوفن ۰ بولوا ادیص هلا روص یرلیلتوق
 1 یدرالاح هلغ کند هاکو یر هاک هدرادتقا و

 شقا لیکشت تلودرب یربا نوتبسبو كراو

 ۔ راجتو ذوفنو توق هددیفس رح دارللحاتراق نالوا

 «بوتوطزوب هلزفت ویندن کک كرلبلهکینف ۰هقدنزآ یرلت
 ادا یراما ل ندنحورخ داردتکسا

 هدعب و رلبلرصم ناف ییهکینف هلتقو . ردشلوا

 ؛تولواتقوم رلالبتساو «هدهسراشءاطیض رایروث آ

 قباچ كي هدنسهباس یرلتراجتو تعنص راللهکبنف
 هروس نو ورسخیک ۰ یدرلشعا تافام "یفالت
 ییهکینف هدهرص یکیدتا طبض یرصمو نلوطاتا و

 رللهکتف «هدهسیا شعا قالا هعلود ناربا ید
 ردق هب هحرد رب ید نکیا هدنتعاطا تح كرلرنارا

 | ین رله رحم راے «بولوا لئات هر هرادا ت راح

 هردنکسا كوس یربش روص ۰ یدرلشعا هظفاحم
 هده رام زیرئوخ وډ «ندنکیدتناتمواقم هن ادینع كب

 0 N ٍ شلوا بارخ للیخ

 نالوب عوقو عطقتبال هدنسهرآ هسلاطب هل رلیکفلس

 لحبضمو وع نوتبسپ رایلهکینف هدنسهرص رلهبراحع
 ندکدک هیلا كرایلامور هله .بوتوط یلو قلوا
 همالسا تاحوتف . ردشمفلاق یرلمان نوتبسب ۸ کس

 « بوهموا فداصت الصا هنمات هک هه تم

 . ردهدقهوا داب هلمسا ماش لحاوس یماروا
 -اها راس كنسهطخ ماش ید كنسلاها تقووا

 تیدوجومو یراناسل یعی .ینیدلوا قرف ندنسیل
 ,رواشالک ۱یرلقدلاوا شا باغ ید ین رل هبسنج

 .دمشو یرللوا شمڈشلبرع هدعب بوشلیایرس ادتا

 دا رللهکبنف كنسبلاها تهجوا رتاس هلرابنورام یکی
 . ردظوحلم یرلملو ندنلسن

 قرف یهدنسهرا هیماس هنسلا یعی یرعو یایرس
 ندرلنو « ندنعیدل وا هدایز كب تیماشمو زج كب

 سحو یالوقكپ یستالوبق یتاسا كنیرکید كنسرب
 . رولوا لصاح هدنروص زالوا

 نیح ( ۴۵, ۴۵۵ ) هوف دوخاب ۱
 نظ دارایلنیح ۰ بولوا ندنرلعراش ۱ 3

 كم ند ( م ) یسعدالیم « هروک هنیداقتعا و

eف  

 0 هلسناسل هکشف تاد

 ابو سرا دیده لوا ردفا هلا

 . هحالصاو قیس ید اھا رب “هلا روهظ ه هدنتهح

  یسوقنلتقو یرخ برشو تقرسو بذک «بوالشاب
 کیدتبا عضو كنو .یدبا شارما یتراهطو ا
 ۳ لوا هنس ۰ اسرفت نددالبم به ذم

 (زنوب) یرلبهارو «شمالشاب هغملوا رشا .یرهنلوا
 یسدنک. كن ( ادو ) كصخشو . ردشلوا همست

 . ردرتو ییاعحا قلوا

Foix ( ) كنتلایا (هژایزا )هدهسنارف 

 هژایزا ۰ بولوا هبصق رب یزک 1 اوف
 هدنونح هرتمولبک ۲ كسرابو هدنرزوا یر

 بم اد «یسلاها ۳۰۲ «هدلاح ینیدلوا عقاو

 عیانصو تعارز «یسهناختک < لعمل ازاد یسیدادعا

 یکسا . ردراو یرلهقراف یناوا ریقابو ریمدو قیعج
 ى یزکس كغلتنوق رب هابتقو «بولوا هبصقرب

 ر دا زی هچ (
 ءاززو ناه م یم اشا داوف

 هداز یهک ربش اف تو وا ندهبناعع تلود

 هدنداعسرد هدنخ رات ۱۲۳۰ .ردلغوا كنالم ترزع

 كولس هبیماع قیرط هدننابحكنبردب «بولک هیایند
 ؛هرکصندلیصحت ییهیسراف تاییداو هسیعمولع « هما
 هیمکح مولع «هلا لوخد ههناهاش ٌهیبط بتکم
 « كرهنرکو ا ید یناسل زسنارف ریارب هما هیبطو

 ارومأم هلیسهتر كایشابزوو ؛ شمقیج حارج
 هدنحرات ۱۲ ۰۳ . یدا ا هی سلبارط

 یرافیا كنملق هجرت یاع باب .هدنندوع هنداعسرد

 نادعتسم ضعب ۶۷ ناسا ءا هنکیدتا کت

 هلشرط لیدبت یغد هبلا راشم «هدهرص ینیدنارآ

 دكرکو ؛شغلا هروک ذم لق هایسهبنر قلناکحاوخ
 راف اس اود كرك هدهیقرش تایدا

 هدنفرظ تدم زا هلیبسح یتراهمو
 یدنفابیکش هدنخرات ۱۲۰1و «شلوا لوا مجرتم
 نبیعت هشاتک رس یسهینس ترافس هردنول هدنتیعم

 زیکتروو هنابسا هلترةس نداروا « قر؛ثلوا
 هن داعسرد هد ۱ * ںودیا تع زع هسدزت یرلتلود

 یلنام رت نواع ناوبد هلا هنا هسر «هلتد وع

 هد ۱۱ ۶ ۰ وا اصن هنسهمهم تم

 ؛بولوا نوا ناوند "یدمآ هایلوا فنص یلوا هنر

 ,نادخب و قالفا هللا هص وصخ e هد ۰۶۵

 هدروک ذم مق

 تب 7
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 یشوا .قفوم هتحلصم "اب وست 6 كره دا تعز

 روم مازعأ-هغروبسرتب هلکلیجلیا كو «هنرزوا

 هللا الاب هنر « هللح هتداعسرد هد ۱۲ ۰1و ؛ شل

 هد۱ ۸٩۲و ؛ شم وانیعت هنغل راشتسم یمظع ترادص

 « كرودا تع نع هرصم باح هلا هو

 «هنس یستراو ؛شلوا یرظا هیجراخ هدتدوع

 كفوقبحنم یریفس هیسور اد یسەلئسم هیسور

 هد هرصوا «بودا افعتسا «هننرزوا یسهلماعم عقاو

 كنسایقشا نانو نداروهظ هدن راتهج رہشیکیو هناي
 ee تع رع هف رطوا هاش رومأم لیکن

 2لا سلع نانلوا لیکشت ا هد ۷۱
 تاماظنو نناوقکب ضمب .قرهناوا 8
 هنس « هلغلوا یعدراب هنلوقو و و

 هنتراظن هبحراح 9 هلترازو 4 هنر هد هر

 - اعتمو ؛شکلوا شبعت هنتسایر روک ذم "یاغ 2

 ندنتراظن هبحراخهد۱ ۲۷۳و نده وک

 شلوا ۶ اف هب هيلاع سلاح < هلغلوب عوقو یک اکفنا

 هنتسایر تامظنت سلح انا هد ۱۲۷ . یدا

 « قرهل روس نىبعت هنتراظن هبحراخ ملا ًاقاعتمو

 سراب .هدلاح ینیدلوا هتک املا راشم تراظن

 هدا ۷۲ :یدبا شوا روم الا یس ەدهاعم

 هنن . هغرزوا هلّوم هعقو ندا روهظ هدماش

 < هدلاح یل دلوا هدنسهدهع قرط حراج

 تفصو هلا هاماک تین وذ ًامو هداعلاقوف تدصخ ص

 هداعا  تودا ت٤ رع هف رطوا هاسهوالع هن رکسع

 رعلادنع ناطلس سولح . یدینلوا قفوم هشیاسا

 كس هبلدع ماکحا سلحم هد ۸ هرکس نا

 ؛ شمنل ونیبعت هنتراظن هبجراخ اسار ا
 ضيوفت هنقاقحتسا هدهع ترادص رهم هنسوا هو

 روما تدم برق هنا ترد نوا . یدا نشلروس

 «لزع هد ۱۲۷۹ ۰ هرکص ندکدتا هرادا یاود

 هنن«قرهنلوا بصن هنتسایر هیلدع ماکحاسلحم الو
 مرک ار وای رار اصن هسدنسم كرك

 روایو كلرکسعرس «اقاعتمو ؛ضقا زارحا یاونع
 مظعاردص انا هرزوا قلوا هدنسهدهع كالمرک |
 نامز زواحتم ییهس چوا ید هعفدو «بولوا

 وا رم هناعالتا یخ «هلنا هرادا تا
Eوب ها اش « تردد الاصفنا هد ۳  

 ناطاسروفغمناقاخناکهتنج «نکیاهدک ا مارا هدنس

 ت و ق ۱۳-۶۶۱

 ریس ینسیکرس سراپ كنبرلترضح ناخ زیزعلادبع
 ران وا تحایس نالو عوقو هن اب وروا هل دصقماشاع و

 «هلغلوا لتخم یت یلارآ وب « بونلوب هدنرلتیعم هدن
 (هسی) نوجااوهلیدت «بولاقهدار وا یاودتلا لجال

 تافو هداروا هد ۰۲ نکیاهدکعاتماقاهدن رپش

 هداشابك.دک «قرهل وا لقن هتداعسرد یشعن «هلکعا

 ا نالوایسهدرک اس هدنسشراف یعان وق ییا

 .ردشم وا نفد هنس هص وصخ 4 هر رت ه دننای كفب رش عماج رب

 هاشناورعش هکرت «فقاو هب هسرغو هبقرش تایدا
 ؛بولواتاذ رب باوجرضاحو سانشهتکن ۰ ردتقم
 هدنتافو . یدارلیوس لزوک كب یخد یهحزبنارف

 ندنسهنهذ لغاشم ٤ هدلاح ینیدل وا هدنشاب ۵۵

 .یدشلوا راحود هب یرب فعض ماکنپم ان « ییالوط

 كلا كنبرلتامولپید یلنامع ربارب هلرلاشاپ ییاعو دیشر
 كلبا e هلموح ص اشاب تدوج . ردن رلکوس

 دازعاسل هاناونع « هنامع دعاوق » قرهلوا هعفد

 هب یدمش هک ٭ ردشعا رو بیئرت فا فرص رب

 ارور اپا هد یدهوا سمت یسآ هو ردق
Fotouna )کل دتعم طع رحم (  

 9 رخ RE ۳ هبووف
 ی ۸6 ۱ 2 یرداقا موج ایت هیت
 ار 4 تولوت لولا فاط رز دیو
 دكرلهطا و .ردقوج یراناملو یوق كحوکو قلغاطو
 یروئام كنهدنالز یکی هحایس و هجناسل یسلاها
 . رد وسنم هنتتسنح

Foon, Fotuna ( ) طرح 

 هدب ربه عقآ و هدنسیب ونج مسق كلدتعم ۱ ددووف

 تنسهطا ( وغنامورا ) « بولوا هطارب ندنرازج

 E ربع ۱۸ ۰۳۲ ۲۰ مات
 . ردعقاو هدیقرش لوط ۱۱۷ ۵۱ ٤ لا

 EL e فز
 | هرتمولیک مب اص ۵ ۵

 4 ۰ رلردب وسنم هنتدسشح ۹ رلز و

 « بولو یسلاما 0۰۰

 . ردراو
 .ردشمل وافثک ندنفرطقوقنادوبق رورمشم هرب زج

Fouta-Toro ( RSیاس رفآ )  

 لوصكنغامرا لاغنس هدسرغ و رول هب وو

 لحاس ؛تولوا رب رب هجعساو هدنلحاس ییونج ینعی

 ردقهنتکل# ( ودنو ) ندندودح ( ولاو ) هد رق

 < بولوا ردق هرتمولیک ۳۵۰ یبو . رولوا دتم

NIN 



 تو ف

 ک احموق ۰ ردنوکسم هلا یلاها ۰ ۰۰ اه

 هدنمسا ردافلادبع ندرلنو ۰ بولوا رل ( الوف )

 یراجمز نالوا یب هبلصا لاها هدران امزنیش تاذرب

 لیکشتهبمالسا او حر ٤ هلا لاخدا همالسا ند

 هراداهابسهطساو مامار تختنم نداسور ۰ ردشعا

 رام و دلوتم ندرلیز یر هلرلالوف یلاها . رووا

 هلاتسانعم « یلکنر کیا » هحرللاب وروآ < تولوا

 هدنرترانک رېن . راردفورعم هلیمسا ( رولوقوت )
 . ردراو یرلهمصق هاگتت را چ اقر , هد راف رط و

 اییماغتس كن هسنارف ردق هب هحنلک هرللوا هنس قرق

 هترابج  یارحا هدوروت هتوف ۰ یسلاو یرحهم

 رو هنساطعا هب زح هنماما < نوجا قلوا دام

 هسنارف هدلاح کیدمش * بورداق یول هدعب < نکبا

 4۱ مد ها هدکشا E یاعدا هتکلع قلود

 . ردقو یمکح رب چیه هدتقبقح

)Fouta-Djao1 1 9یاق رف  

 0 نولاجهوف
 ربرب مساوو مفتح هدنفرط چبا كنلحاس « یراپنا

 كني رغیاقن رفا یک یماغ ؛لاغنس « رع <« بولوا

 هدنسبل ام ےسق .ردبا ناعن نداروا یراپنا كو لا

 ) ىسەنیکر ەكترۆت » و هدنلا كنتلود زیکتروب ًابرغ

 و هلا ۱۰۰ .رددودحمه هللا لحاسنلد

 رلالوف ا موق :رولوا دتم هدنرلهرآ یلامش ضع

 یراقدل وا بک ع ندرایجنزلرب هلرلتوت لاها «تولوا
 . ردیسیلاها دعتسم كلا كن رغ یاشرفا « هدلاح

 ( مامالا ) یسهلج
 تیمح كتکلق هک ء ردراو یراسیر رب هلسناونع

 .ردا تماقا هدنسهبصق ( وع ۳0 عقاو هدنسهب ونج

 < تولوا نیدتم هلمالسا ند

 یسضارا .ردهد هج رد یجن کیا یرل هبصق هم وقوفو وهال

 لصاح قوماپ یلتیلک « بولوا رادلوصح و تبنم كب
 . ردراو یرلحاغآ لاقترو مسحو < رولوا

 كراس اغا ٤ تولوا قوح یراندعم نوتلا و

 ندکو . رارالپ وط ینیرلهزر نول ا ییدلکوروس

 هروک هنیراجایتحاو زب ندقوماپ هلئاجوسنم ابق ضعب
 وتکیع «تولوا ردتقم هنلامعا یناوا و تالآ فلت

 ۳ درهرک ید ردق هب یطسو نادوس و

 هتکلم و رلالوف لوا رصع ق رب ندنو . راردنا

 هدن راځ رات ۱۲۰۰ «تكرهدارش و لاخدا يالسا ند

 سد د

f EARAN 
 وجح یک تاذ رب هدنمسا مهاربا ىدىس

eردشعا  . 

oرهاشم سنارم ( ۲0۱115 )  

Eهلترافس < بولقا ندن ر رح ۱  

 كلاخيمروطاربعا ۰ ید وقت تع نع هناربا

 قیرط 3 هدنسپ دالىم 2 را ۷ < نکیا یناک شاب

 زا نم O ینیدلوا بونم هنابهر

 تا سو علوا تست هنکلت رطب مور

 ندنفرط الوةين
 شا وا هملتنعل هل رارقكنيناح ور سلح رب نانلوا دقع

 هل دقع اور سلحرب جد ا را اکو و

 یرب ندتقو وا و ؛ شمرىدرو رارق هننبعلت كناباب

 ۰ ا س 0 كرل قودوتروا هل راکبل وتق

 ا لیساو ل هنودک ام روطارعا

 هدشافو كنو « هدهسیا شتا هداعا هکلقب 7

 یتاکرح سا «قرهلل و وا بصن قب رطپ ۳ سونوف

ESقردصت ید ندنفرط اب اب هلطرش كمەمنا  

 ندیکی «نوجیفیدمروط هدنزوس « هدهسیا شهوا

 لزعندنفرط نويل فوسلیف تیابن * بونلوا نیعلت
 رب هدنخ رات ۸٩۱ ۰ قردوا ین هیلوطان او

 هداب ز س هعلاطم و

 ي ا نالوا قلعتم ههذم ء بولوا
 اط رب ندنراث آ ك رافلوم مدق نانو « هقشب

 یسهعو#رب هلیمسا ( نولی ورم ) یواح یرلهرتف
 دلوا دو ان یرلنتم كنهروک ذم را ۲ هک ۰ ردراو

 هدندنع ی رللقا سج رلهرتفوت نالوا دوجوم ۴ ندنغب

 . ردرادتمق كب

 یجنرب باب ییالوط ندنسهداعااقوف

 . رد فا تافو هدرسانم

 هدنغاحنس رمزا كشالو نیدنآ ۱

 لحاس كنلخ دم یزفروک رامزاو ۱ ناتح و

 ییهجوف هحییکی هللا هحوف «بولوا اضقرب هدنسلامش

 واح ( یددج ةجون هللا قیتع ۀچوف اب ور
 یسضارااضت :ردشع واهبمست هلمساو « نوعیغیدلوا

 هاساضقنمنم ًاقرش « بولوا هدنلاح هر زج هبشرب

 لرادناح ۱ سم هلرکد ند هل تاپح راسو

 ریمزا یخد ًابونج « هلب زیکدرلهطا ًابرغ < هل زنروک
 زبدک ردیلهضراع یسضارا ۰ ردطاح هلن زفر وک

 قش یسق قرش بونج كناضق یلوق رب ثاتساح

 هچوف هحیکی . رولیکود هنیزفروکر مزا « دارهدبا



E i 0و ۱ و  

 «بولوا یواح ی هبصق ۲ و هی رق ۱ ۵ ریار هلیسهیحأت

 ۰ ردراو یسلاها ۲۰ ۷ 6

۴i ( : ) هن ان اتییاق كنابلاتسا 
 هرتمولیک 1 ٩۷ كنيلولانوهدنسهطخ ۱ و

 رېش ر یزکسح كتلایا نالوا یانه هدنسلامش قرش
 بتکم « یسهناخبتک ءیسلاحا ۳ ۱۸۰ «بولوا
 . ردراو راح تاناوبحو هرخذو یسیدادعا

 ۶ ی هلو ندتسا»عشنا را( رم ةمالم ۳

 e e ۱ ی کک

 هدهلاکس تدمرو «شلوا یتافتلارهظم كناهحهاش
 ̀ هدنتبعمكعاحش هاش یلغ+اكپلاراشم هاش

 9 د ندقدلاق هدناتسدنه تقو یلخرب

 ا تافو هداروا .هلئد وع هننطو هدن رخ رات

 . ردیلرواشب

 نوا تب وش . ردراو یاوبد بت ص

 یو رد هک مداوخ رصتش یا

 دشاب و یاج و نم یاج نیم»

 دراتسوم هدکسه ( ۳۵۱۵۱۸ )
 هسرد و هدنقرش هرتمولک ۷ اه هحوف

 یسیلاها ۱۲۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنرزوا یرپن

 ۰ ردراو یی رش عماج ۳۹

 ( قیتعهحوف .هچوفیسا دوخای )

 هدنغاحس رمزا كتلو نیدنآ ۱ هج وف

 ریمزاقرهلوا هدنسیلامش برغ هرتمولیک ۰۰ دكربمزاو

 یزک ص اتضق هدنسلامش .لحاس كالخ دم یرفرو

 یاعللزوک ءیسیلاها ردق ٩۰۰۰ ۰ بولوا هصق رب

 مسا « بولوا هصقر یسا . ردراو ینراجت لیخو
 لامشوهدلخاد اضق .رد ( ۳0۲۵۸ هباقوف ) ی دق

 هلو هج وف هجیکب نالوا یزک هحان هدنتېج
 لرد ( نمتحوف ) هنساضق

E. ۰ار اک ندیآ ( دیدح هح وف  
 ا بک ضم هبحات هدنلامش كل هج وف 9 هدنساضق

 یمهبحان _.ردراویسلاها ۰۱۰۰ «نواوا هصق

 . ردکس ندهیرق ۵ هللا هبصق

 قرش كتنح ( ۲6۵۵۵-۲۵۵ ) مه

 كنغامرما (وپس) هدنتهح یونح ۱ تی

 ۰ هدب راق وب هرتمولک ۴ ۲ 0 هدنرانک لوص

 هدیقرشلوط ۱۱۷ ۱ هلا لاش ضرع ۲۳ *

 ؛ بولوا ریشرب دلویب یزکع تاتلیا ( ناکوف )

۳:۳ 

 نمتح وفقحلمهنغاحنس رم زا كتت الو

 ر و ف
 نيج .یسلاها نویلم ر هدناور ر و ۰ و

 قوماوكيبا « یییانص یلبخ «یتاکم صوصخ هنمولع
 یلتیلک « یراجت کالشیا « یرلهناخدغاک هلیتاجو نم
 هدنفارطاویسرب وکر ب نوزواكب « یناجارخایاج
 . ردراو یسضارا تبنم كب رونلوا قس هلرللودح

 ردن اسد ناش یتیرروآ ۳ یمسقرب كل اها

 كنبح .روینلو ید یراجن ایوروآ ضعب هدرپشو
 . ردراو رپش رب هلمسا و یخد هدنتېج قرش

 و چ رلادع اا ۰ ۱

 ا 2 A ۳ ۱ یارو)
 . یدا ید رف کن رصع هدهیعرش مولع « بولوا

 : بود دف نداق لاا نت وا یهاک

 هدافتسا و ذخا تاوذ قوح كي یجد نالتسدنک

 هلماتکرم روهشمهلسناونء « ةن بالا باتک » ندا

 هدنحشرا ۱۱ ۰ ردراو یسهدج را | ضعإ شاش

 . ردشعا تافو هدو هدنرلشاب ۳

 هدنروآ ساسلا ( 10۲۵20۷ ) ۱
 قرش هرتمواک ٩۲ 4 ( جم ) خابروف

 ۷۳۵ ۰ تولوا هبصق رب ی رک یم اضق هدنسلاش

 .ردراو یرلندعم نوک لتیلک هدنراراوحو ییلاما

\A۷°هداررب تی ولغ« كلبا كرل زسنارفهدنسهب راح  

 . ردشلو ت

E ۱ ( Phorbas ) ۱ 

 بول وایلغوا و ا ىر: ر9
 ج

 ییاهردزا اش 4« وا ما پم هنسهرب زج سودر ايوا

 قرهنلوالقن هنامس رار هللا اهردژا وو ؛شعالتق
 رعد لروزكب یرکید نیغ لک

 «قرهروط هدنشرطیدبعم « فلد » .تولوامدارب

 بولغمو :ردبا روب هکشلوک هلسیدنکی رلذک نلک
 ۰.شمرلیافلت هلیعاونا كرل هحنکخا :هرکصندکد سا

 هنتفاق ناول ا نولوبآ » تا

 . شا فالتا یرادغ
 - را ر هد هيج وقسا « 10۲۷ » ۶ ۱

 هدیتلایا * منلرتسا » هک «ندقام | درو

 ا ىلا «هفیف» هلا « ووغتىلنىل » <« هلا

 .رولوابصنم هحیلخ نالوا یانه < كرد دی | ناب رح

 هل رهن (هدیلق) ۰ ردهدناوط هرتمولیک ۲۳۰ یسارح

 3 روند | طالتخا هاسهطساو لانقرم 7
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 رو ف
 یطسو كن هر واب ( ۳۱۲ ) 1
 ك(خاپسن ا) و هدنتلایا هنوقنارف ۱ برود

 رهشرب یزکں اضق هدنسبقرش لاش هرتمولیک ۸
 كساو كوب « هنيا « یسلاها ۲۷ ۳۰۹۰ « بولوا

 هیضایر تالا و داوم قلعتم هفلیحویق هللا تاجوسنم
 كنسلاها

 عیانص و تراجت « بولوا یوسوم یمظعا مسق
 یرلهرواخ هل رلتکم ددعته و رد هدنلا دارلت و

 . ردراو ییراجم کلاثیا كبو ی رەق راف

 0 هدنتلایا تانیئالاب یراقو كنهرواب هب س .ردراو

 یسلاها ۳۳ ۵ « بولوا هصق رب هلمسا ول ید

 . ردراو
(Fortaventure)بسا  

 كتادلاخ زار رح ین

 هدنسی غبونج كانسهطا ( هتورازنال ) « بولوا
 شبنک دكلاو ۱۰۰ یو هب ونجح ندلامش . ردعقاو

 (سوبول)یهدننای ؛بولواهرتمولیک ۲٤ یا هدنرت

 عبر ۲۷۲۰ یسهیحطس 2 هدکلرب هلسەطا

AE AS ۱۱۵۰۰ NS ET 

 ۸۰ ۰ E كسکو كا ؛ بولوا یناکرب و قاغاط

 ءندنفیدلوا زا كپ یرومتاب
 .ردیلاخ ییضارا شک ۱ «بونلثیا یرادقمرب زکلاب

  ردهدنعافترا هرعم

 . رد ( سارباق هد وترتوب ) یسهبصق هجیلشاپ
Fort-wayne 0ان سا (  

 ۱ هتیاوروف
 ۱۸۰ ك( سلو اایدنا ) و و

 نابک هد هنلوک ( هتزا )و هدنسقرثلامش هرتموابل
 ةطقن كياچ یکیا ندا کا نه

 هنصق ار یک سم كن وق( نا رب اا

 یرللو رب مد ددعتم .یسلاها ۱۷ ۷۲۰ ۰ بولوا

 ( ييسسيم ) و ( ویهوا ) هاسهطساو لودحو

 : زدراو یطالتخا هل اپنا

Fortuna ( ) هد هبناسا 

 ( هريس )كنتلایا ( هیسروم ) ۱ و
 هدنسق رش بونح هرتموأک ۵ كنهربسو هدنساضق

 هدن رق و یسلاها ۰ « بولوا هبصق رب

 . ردراو یرلهعبلبا

(Iles-Fortunées)تادلاح» ] » 

 [۰تعجاص هتسرلهدام«هب رانق» و 4 هو روف

Ese 

 . ردراو یلاجارخا |

 1 ناول

 ۰ یا ترا غ ندنمیق رر | - ۲

 | e ۱ هروتو روف

 یر ندنرلنانلو و ه دنتبح قرش

 ۳ ( قشرام ر ا ي ا ات هب هسنارف

 AT کر ہدنسی رع لحاس كن ۔هر زج

 مالغاص « یسلاها Eh < بولوا هبصقررب

 ییخ هل رل هقبرساف کشو ییها هجاغود « یلاعل |

 كن ( هننفزوژ ) هجروطارعءا

 رب یا كن هسنارف ( ۲۵۲۵2 ) ۱. , ..

 هزا ىل ییدمش ۰ تولوا یسهطخ رو

 كنرلتلایا ( مودودیو ) و هرا ول یراقوب هابتلایا
 ( روا ) یزکم

 هدنروص قاتنوق تقو یخ رب . یدا یربش

 س نالو هدنلخاد هطخ و --. یدشعلوا هرادا

 هب هووارب ترابع كالو شلدوروق هلرلغاط هرص

 نالوا هدنلوط هرتمولیک ۱۲ كنغامرا هراولو

 یسهووا « یرلغاط زروف ید هنلودج لوس رب

 ریلی و یان یلانقو
  دنارب هدهبسورب ( ۲۵۲۵۱ ) :

 تروفقنارف كنتل ايا غروب ۱ سس

 نکس و هدنساضق ( اواروس ) ما هنغاحنس

 قرەلوا هدنسیلامش ںرغ ہرتمولک ۳۸ كناضق

 هدنرزوا ییاح (CAD عبا هنغامربا ( ردوا )

 ي ۱۱۰ نورا وقر
 ىرلهقىراف كىلا كوب هلا هخو> ویرازاب تاناوبح

 ۱ . ردراو

 ( ۲۷۷۰ ۲۵۲59۷ ) -- لاو ۲

 .ارسدنازق یلالقتسا هبهرجوسا ۱ وب
 ناق تالت موس وک روہشم « بولوا یرب كران

 (فروتلآ ) كنسهبحا ( یروا ) ۰
 تافو هدنحرات ۱۳۱۷ «بوغوط هدننرق یسهبصق

 رد رد

Î 

)1. R. ۲0۵۲5۲۵۲( دل وسارناژ ۲ 

 ندنویعیطو نیحایس وز راسروف

 (قاشربد) كنهیسورب هد ۱۷۲۹ ۰ بولوا قصبه 
 هدنتمدخ هیسور تدم رب و ؛ شمغوط هدنس
 هایسی ردنناسل بوک هب هرتلکنا ۰ هرکصندقدنا ون
 روهشم هدنح رات ۱۷۷۲ و + شمالشاب هلانتثا
 تاقیقحقلعتم هییبط ی رات هدنتیعم كقوق نادوبق



x 5 r IN ۳نر ی  

 ر و ف

 هناققحم یح هدا 1 بودیک هلاع رود هو

 ۱۳ و زوس هغمامو هدنابرمشنهت ول رر 2۶

 هکرت یی هرتلکنا « ندنکیدتبا رش ینسهمانتحایس

 رات هدهلاه « هلئدوع هب هیسورپ « قرهلوا روبحم

 شاوا یعلعم ییبط
 تاققحو تادوهشم ک هدتتحاس روک ذم . ردشعا

 ریاکنا یا قلعتم هب یعیبط می رات و هنسهمنق

 . ردراو ینیلأت رتعم چاقرب هدنرلناسل

 ( رتسروف مادا ژروژ ناژ ) یلغوا كنو س
 «نونلو رار هل ردب هدنتحاسكقوق نادوق ید

 رشن هجا 1 و هجزماکنا یتالیصفت كتحایس روک ذم
 هنسهب ونعمو هبعبط لاوحا كضرا ا ؛ شما

 هد١٤۱۷۹ .ردشمزاپباتکرب هرزوا دلج ٩ راد
 . ردشعا تافو هدسراب

 هرتلکنا(0. (FOIS ژروژ ¬

 ةتسلا .بولواندننیحایسریهاشم ۱ راس رو
 هلاک .هرکص ندکدنرکو اهدنروص لمکم یهیقرش
 ؛ شملیا تحابس تدم لوط هدنسهژا نارا هلا

 رطاسا

 تافو هدازوا هد ۱۷۹۸ و ؛

 . ردشعا تافو هددابآ هلا هد ۱۷٩۲ و

 . ردراو یب
diagill1 (Fürstenborg 9 

 هلیتقو هدنسهطخ هبا وس 3 عربنتسروف
 یانمهیزکس «بولوا تالسار هدعبو قلتنوق رب
 ات نت ین یار 0 تی ینیدل وا هب رقر نالوا

 كنب رادنرپ ۰ یدبا عماج ی لاها ۰۰
 . رد دوحوم موبلا

۵ 6 

 غ رودنارب هد هیسورپ ۸ هدلاوننسروف

 ات هنغاحنس تروفقنارف كتتلابا

 قرلوا هدنس ونح برع هرتموللک ۲ كسولو

 هدنرزوایطخ لو رمد ندیک هتروفقنارف ندنیلرب

 ات ر رتعم راد هیهبدنه لأ

 هدنساضق(سوبل) مب

 هخوح < یسلاما NAE بولوا هبصق رب

 . ردراو یرلندعم روک دن ارو یرلەقى راف

5 FO 

 هرون ) كن هسنارف تلوبماشزوف (

 هدنسس رع لاش هرتمولبک ۷ ك » سرو و هدنتلابا

 بولوا هبصق رب هدننیع لحاس كن ( هراول ) و «
  ۵۸/۸۰هناخریمد مسج و یس هن دعم هایم ¢ یسلاها

 رد ۰ هدر هق ر افوب هردراو یرلهناخگ ودو

ED 

 ردشک

, ( Fourchambault ) 

 «بولوا یجوک دلا كن رلهطآ

 زا و
 ندولیکن ولمقرقیونس ء قرهلوا مادختسا هلع
 ۰ راقبح یال ومعم رمد هدایز

  )0۲۲۸۲( REروم دا هدهبحوتسا -

 مدننشق رش لاھ هرس وال ع ۱ رافروف

 یانه هدنعطاقت هطقن كنطخ لو رمد قوجرو

 ۱۸ ۳م «تولواهصقر ی رک كتلابا نالوا

 . ردراویرلشاط هشاو یرلهشربأاق زت < یسلاها

 «توللو هدنس هنروا كلوكچ وا شلدوروق هبصق

 تكشوک ر زکلاب هدنرانک كن رب ندرلنو هلبتقو

 مونا یحنحوا هدنح رات ON یدا راو

 عج هد لوک و ی وتلراب قرهلوا هعفد كلبا

 هدنتهج قرش كنهبجوقسایلایا رافروف .ردشمتا
 یس هیحطس ا «بولوا هدنلحاس یر دلامشو

 یی هرتمولیک بی ۲۳۰

 لحاس و قلغاط یراتسج بیغو لاش .

  ردراو یرابنا لبخ رم ۰ بولوا زود قرط

 كتلايا . رولوا لصاح یادش هدنرلفرط یت
 جسن یعاونا كزب ید هدرلیوک و هدنفرط ره
 . رونلوا لامعا و

۳۷ 5۷۰ 

 كت هسنارف ( ۲0۵۳۲۲۵۲0۲ (

 را اس فوهت فا 1 اورفروف
 هد۱ ۹٩۸۰و شن و طهدسراب هدا ۷ ۵ ۵ ءتولوا

 یناینشک یلیخرب ققلعتم هبایمیک نف
 نویلوان لوس ءادعام ندقدلوا ینافلأت قوحرو

 < ردشعا تافو

 «بونلو یسمومت ریدم فراعم قلهزا رب هدننامز
 ضم نوچا ارام تل دادن نام قوحرب

 حالصا نیرابتکم قوقحو بطو عضو هعفان تاماظن
 رورشم یرثالناونع « هویمک هفسلف » . :یدشتا
 .ردشنلوا هجرت هنناسلره ناه كنابوروا .بولوا

 ( اما ) كن الاتا ( ۳0۱: )
 و فا یورو هد دن هاش 1 یلروف

 رهش ر یزکصح كتلابا نالوایانمه هدنسقرش لا
 لروف  «ردراو یسلاها ۳۸ ۸۰ :تولوا
 هرتمولیک عب رح ۱۵ ۲ هبحطس هجا تلا
 هباضق ۲ ۰ ردراو یسلاها ۲۳ ۰۰۰ .تواوا

 در اشن ییهبحات 1

Formentera (كن هبناسا )  

 (هزوتی) ندنریازج (راثلاب)

 ضرع ۸ ۰

 «بولوا ےن

 | هرتنمروف



 ر و ف
 هحاسم . ردعتاو هدس رع لوط E هلا یلامش

 تولوا هرتمولیک عبص ٩5 یسهیحطس

 .ردرا و ینالوصح یادعب رادقم یخو یسلاها ردق

)۴orm02e( [ . ۰ءبواوا ندرلاباب  

 كد هنخ را ۸٩۰ ند ۱ ۱ 9

 نیعلتیسویتوف ین. رطپ هبنیط طق و ؛ شعا قاب
 هالا ی ( ترمال ) یسهقود هتلوبسا .بودا

 ی(لوئزآ)یلارقهینامرج هدعبو .بصن هنفاروطاربعا
 ( نایتا ) یجنل 1 . یدبا شا نییعت هنیرب كنوب
 ینشاب هک احلادم .هلحارخا ندرام یتیم كوب

 مارا 1تا ( ربت ) ید «كرەردسك هدالج

)F0rm0€( :یات ) هحنحو  

 كنيج ( ۷۵۲-1۵1 ناو ۱ رو

 ۲۵۳۲۰۰ هللا ۲۲ ۰ « بولوا هریزج رب كوب

 لوط ۱۱۹۳۲" ۸۲۱۱۱۷۷ و لاش: ضرع

 ندیقرش لایش . رولوا دت هدنرل هزا قرش

۱ 
 .ردهدنسهرا هرتمولیک ۱۲۰ ها۱ ۰ ۰ یک ایطسوو

 1 رد هرتمولیک عب رح ۲۸ ۸۰۳۲ یسهعطس هخاسم

 . روبنلوا نیم هج هدایز ندنویلم چ وا یسلاها

 هدنرلهورذ «بونازوا هج و كنهطا لابح "هلسلسرب
 كا كنهسلس و . ردراو یخد یراناکر قوجرب

 نالوا یعافترا هرم ۳۰۰ یس هورذ كسكوب

 ندنفرط ییاره كرلغاطوب . ردیغاط ( ایولیس )
 هیقرش لحاوس كنهطا .بودا ناعبن رابنا مقاطرب

 ندربنو هلبتمج ینلزآ كن هفاسم .رلرنیا هنسهب یغو
 لحاس . ردلکد دودعم ندهمظع ناسا یر چیه

 دتم رلهووا شینک قوج زآ ندفرط یکیا هجن و
 . ریلیقیچ هنب رلکتا كلابج اح ردت هدعب « بولوا
 ؛تولوایرلرزب قلاو یرلهووایرلرب A RE كلا

 سنج رب یثحو م و روتسم هلرانامروا یرلغاط
 روه شش هقرش لحاوش ..ردنوکس لا لاها

 ییخرپ هدنسهیغ لحاوس بویلوا مولعم هلیماع
 قوح كب بوسا هدنلاحلیس ءهدهسلا راو یرلن اه

 هکدتیک یرلنوب یراهنا نریدشبا روماجو موق
 ؛قرهنازواهکدتکل حاس هدههاسوو «هدقمرد] وط

 ْ ردهدقعازق رب ندزکد

 -هرارطانازبم «بولوا قاحبص یلیخ یساوه

TET. رو ف 
 هسیامندلوا رشت هرد ۲۰ یسهحرد یلعسو كن

 بونج ردق هلوا رشت ندسیامو قرش لاش ردق
 نلک ندنلحاوس هینواح . رسا یراک زور یی رغ

 لتب وطر اعتاد یتساوه یبیدنقآ ( وویسوروق )
 رومتایقوجكي هدنسیلامث مق صوصخ ا ىلع ء هلفع وط
 نزای هدنسیب ونج مسقو «نیشبق هدنسلاش مق .راغای
 لتیلک «بولوا تبنم كب یسضارا . راغاب رومعاب

 لتاطسنجر هلتاب وبح راسو یراد ءرصم «مترب
 یشماق رکش هدنسیب ونج مسق .رولوا لصاح هناتب

 سو ؛یاچ هدنفرطرهو روفاک هدنسهلامش ترجو
 هرلغاط . ریثبت هراس و ربص « نولوت «نیحراط

 هراح كلام بوتزآ یوقو یعاونا كناتابن هغ دلقح
 دروکو ک. رولوب راجشاقوج كب صوصخهب هلدتعمو
 یو نویق . روینلوو یاب شاط هلب راندعم روکو
 نانلو لتیلک هدنیح یحو یرلناوبح یک تاو

 كنيب و كوب یلاها .بواوا زا كب یغد رلزوموط
 تاناوبح . رلربناللوق یرلزوکوا قرهلوا یلاویح
 ۱ یراکک لروبم ندهیسو
 هدنرلفرطخیا كنهریزج .رلرزک هللایروس.بولوا
 «بوباشاي هدلاحر یشحویسل اها ا هدرلغاطو

 هنقرع ییالم كرلنو . رلردمسقنم هب هفلتحم لئاق

 هسیا رلیکهداحاوس .ردنونظم یرلقدنلوب بونم
 ( هقاه ) هدنس هزا رلیلرب هلریلیج . رد لنیج

 رانی داق رب رایلنیج هک« روبنل و موق رب زلم ربل د
 حلسمو هلتنیه هاحاوس رایلرب .رلرددلوتمندنحا ود زا

 « هدهسرازدنا ترا هل رلیلتیح « بوشا قرهلوا

 ؛بولوا كوب كب یراتموصخ ونیک یشراق هرلنوب
 رب چیه هغملقوص هنب رلفرط څا كنهربزج رالنیچ
 هل.تبسانمینرمک كنتالوصحم .رل سعهدب | تراسحتقو

 «بوللواارحا تراجردلوس هدنسهرزح هزوهروف

 زکلای یراجت اپوروآ .رولو عوقو تاجارخا یلیخ
 (وقات) هلبا ( ناو یات ) یک هدنلحاس ېب ونج برغ
 (یوشنات)هلبا( غنولهک) یک هدنلحاس قرش لامشو
 « رلزدا تراجم یارحا «توشاتب هسرلهلکسا

 قحلم هلايا ( نایکوف ) كنيج هریزج وب
 کس « قرهنلوا هرادا هدننروص قلفرصتم رب

 هباضق ٩ هریزح .رد رپش ( ناو یا ) یسهرادا

 هدتناور بو ۰ كنب زک رک
 0 ان یه

 ر aA س



 رو فا
 ەحىلشاب درک ندنوا «بولوا یسلامها ۷۰ ۰م

 اوهمناج:یک اق «غنولهک «یوس مات :یرلهرومعم
 یریاعموقرط .ردهرتاسوهفناب «ایکنام ءماش كوت

 . ردیتوک كب
 یمسا هدی ددع رلللرب و رابلتنح كنه حول

 (لزوکی لکش) ندنفرط رلبلزیکت روپبولوا (ناویات)
 ههر زجول . ردشملوا هبمست هزومروفهلبسأنعم

 روا ؛تودیک هدنسیدالیم مرا ۱۳۰ رلیلئیج

 ییهریزج ینو رج زیکتروپ هددالبم نرق یحتل ۲
 هدنلئا وا یدالیمنرق یجند نواو ؛رلشغ | ترابزوربس

 سیسأترلرجهم ضعب هدنلحاوسرایلکتملفل رای هینوناج
 هدنمسا (هغنیقوق) هدنحرات ۱۰۰۱ ۰ یدرلشملیا

 هنس ۲۲ هاطبض الماک ییهزومروف ناصروقرب یلنیچ
 ل هد ۱۱۸۳ ءهرکص ندقدنوط هدننکح تبع
 هنسهرا داتحم ییهرب زج هل دادما ید كرايلكنملف یتلود

 . ردشلآ

 تنومروف
 هد ۱۷ ۵ و :شوط هدالیره) هد ۳

 ابسا و بوروآ نوت نا . ردشعا تافو هدسراب
 هدنبتکم هسنارف هد ۱۷۱ ۵ بواوا انشا هنراناس
 شم وا بصن هد هنغلاضعاابمداقآ و« شلوا یملعمیییع

 یرکب .بودا لیصحت ید یتاسل ننج  یدبا

 فرص كناسلو «ه رزواقلوا یسهرع كنيعس کل هنس

 تبشتهد هنس كناتکت فرو ؛شعا رشت یاتک

 هسنارف ( ۳۵۲۲۳۵۵۱ ۰) ۱

 «بول و اندننبقشتسمهاشم ۱

 . ردشمامهلوا قفوم هنلاکا .هدهسیا شتا

 رشتسم حد ( تنومروفلشبم )یردارب

 شبحو یایرس هدنبتکم زسنارف بولوا ندنیق
 ندنف رط ول یحنشبنواو ؛ شعاسیردن ین رلناسل

 هنعج هعدق طوطخ ضعب « قرهنلوا مازعا هقرش

 هد۱۷ 1 «بوغوطهد ۱۱۹۰ . ردشلوا قفوم
 ردشعا تافو

 - یدارت )كنابلاسا ( ۲۵۲۳1۵ ) ,

 هدنساضق(هتساغ) هدنتلابا (هروبال ۱ ابمروف

 قرلوا هدنسقرمش لامش هرتم ولبک ۷ كتهساغو

 .بولوا هبصقرب هدنسیلاعث لحاسكنبزفروک هّناغ
 ۰ ردراو یمهرظنم لزوت و یسلاها ۰

 كل ام الزام )Formig25( اتم :

ESV ر و ف 
 لامثهرتم ولیک ۳۷۰ كن (وتروروا)و هدننروهم
 ء«یرد«یسلاها 1۰۰۰ «بولواهبصقرب هدنسبیغ

 لتیلک هدنراراوحو یتاجارخا هاجرهکو تاناوبح
 ینضاقنا هعدق تاناوبح مطقنم لسن هللا هلح رهک

 . ردراو یرلهراقم بیرغ یواح

)F0urmie5( ۰(رو) كتەسنارف  

 ( هتسوا) هدنتلابا «لامش» یتعی ۱ هه زوو

 هرتمولک ٩ كن وا رت وه دنسهبحات «نولرت» تكتساضق

 ءیسلاها ۸۱ ۰۰ .بولواهبصقرب هدنسغ بونج

 ماحدوحوم یر ترا «یرلهناخربمد «یتدعمریمد

 یرهناخکیلسا كسا و قومایو دلو «ىسەقىراف
 . ردراو یرلهناخ تچ صو

U BE , ۰ ۰( هرا ول ) كنهسنارف  

 عبات هنغامرپا (هزا ول ) هدنتلابا ۱ ںرود

 ولیکی للاقرق قجث یو كنسارجم «بولوا رهنرب
 ءبولپرب دکیرب وص هژرادن مسج «هدهسیا هرتم

 هدنجما یرهش(نابتاتنس) نالوا هدنرزوا یسارح

 .ردروهشم هلیسر وجرل هننک امقوحكيهدنراوج و

)Forne5( NEEیییغلامش تلنهرتعلکنا  

 لایا ( رتساقنال ) و هدنتهج ۱ وب
 هاتاق رت كنعبانض «بواوا هطخ كحوکب هدنلخاد

 . ردروهشم هایترنک كنسرل هقربافو
 111116211 ) ردنلق لارکند مان و ا

 یاپتنم كنابلارتسوا ( Flinders ۱ 2 رو

 كن زاغوب ( ساب ( ۳ شست ات هایسدق رش بونح

 «بولوا رلهطا هرصرب هدنتبج قرش بودنج
 (هکرالق) .دلوسییا هل رلمسا (نرابباق)و (ردنیلف)

 .ردکندهطا كجوک قوجروهجناتروارهلیمسا
 لا .بواوا قلموق یرلرب قت 1و یلغاط یراکویب
 یرانامروا.راقبح ردق هبهرتم ۷۰۰ یرلهبت كسکو

 ۷۰ یو ك (ردنیلف) نالوا یرلکوس كا . ردزآ
 . ردهرتمولبک ۱٩۰ او

 هردنالف ییرغ كن هقحلب )Furn€5( و

 ونک ۳ كن ( هژورم)و هاا ۱ رو
 هسنارف هللا لحاس قرهلوا هدنسرغ بونج هرتم
 هدنسهروا دل رالودح قوحرو هدننرق یدودح

 .ینلاها ٩۳۰ بولوا هصقر یک نخ اضق

 هلتانا ویح و یس هق راف تاجوسنم ننک ۰ یرلهناخغابد

 ۰ ردراو ینراج تابوبحو غاب هداس



 ر و ف
 هدنطسو كس رهشامور( ۴ ۳)

 «بولوا نادیمرب عساو شفلوب ۱ ورو
 هل | یس رکر ب صوصح هتندارا قطن هدهع دق هنمزا

 نزم هللا هرتاسو رانوتس «رلهاسم «رلاکیهقوج ریو
 نورق . یدیا طاح هللا هينا راسو دیاعم

 كويب . ىدشغلوا ذاحتا یرازاپ ریغیص هداطسو
 ریهطت ینادیم و «هدنکیدتبا الیتسا ییامور نویلوبان
 ؛شمراقیج هنادیم هیقتع راثآ قوچرب .بودبا
 . ردشموا ماود هدنایر یر ندتقوواو

۴0u" ( ) رازاب» و «نادبم» مسا وب» 

 فاضم هب یاسا 0 ها سانعم مددژ و

 قوجر یلآ هجورب هدندنعرایلامور یکسا قرهلوا
 یبا موروف : روندیا لیکشت ینسماسا كرل هر ومعم

 « ییلآ مارو را SOE ٠موا ؛هدایربموا

 موروف --. ( هرارف ) مولا .هدهنییلاریج ایلاغ

 --. (یوومیلروف)موبلا«هدهنیلازیجایلاغ «ییلیپوت
 -.. (امرق) موبلا «هدابلاغ «موروتنوغود موروف
 7 هزن ول كنابلاغ .موروو اس وغس موروف

 «هدایربموا «ینوربمس موروف س. (روف) موللا
 « مورولاغ موروف .  ( هتورموسوف ) موللا
 (ونن ودناس)موبلا .هدنرق هندوم هدهنیلاربحابلاغ

 بلا ؛ییدولق موروف --۰ ( وقنارف لتساق ) دوخاب
 نآهرتتوم لد مرللآ E یاس قلا
 « هدهنیلازمج ابلاغ «یلنروق موروف --. ( رتنارات

 هدهنیلارجایلاغ .ییویلموروف -. (هلوعا) مویلا
 كنابلاغ . سیور موروف --. ( لروف) مویلا
 موروف ۰ ( هودول ( مولا EES هزن و ران

 موروفس-. (وتروف) موبلا«هدهنیلارجایلاغ ءمووون
 6 هژا افلاوتس ) موبلا « هدهنابماق «ییاقلوو

 (یورفیدهلاددوبج)موبلا « هدکیدنو ,یلوموروف

 . ( وژرف) مولا .هدنسهطخ هزنوب ران كنابلاغو

»Phoroneus( ۳كع دقنان و  

 دال مان رهتش (شاوغزآ) ۱ سرو و زا

 راد شمروسرکح لواهنس ۱۹۰۰ نداسع

 شتا ترم هیاروا ندرصم ارظن هتمسا «بولوا

 . زدللوا نشو ندهنعارفو

 «بولوا رهن عات هنغامرا ا هروف

 «هدلاح ینیدل وا هرتمواک ۰ قجنا لوط تانسا رم

 ) )۴reهدنتلایا(هرزا) كنەسنارف |

E ۳:2۸ 
  .راراب هنکیرح دكرلهنک ام قوجكب هایعدراب رلدنب

 10۲۵(-)دلا وح را وشا هجا او 7 ۰ ۲

 ,ga (Noire 50۳۱۵۲۸۱۵۸۱ $ 2 و هروف
 هل رلن امر واه دنتېمج ب رغ كنهنال ۲ < « نامروا هرق»

 هایغللارقغ ربع روو بولوا لابچ “لسلس رب روتسم |

 زاوتم هنسارجم ( نر ) هدنغلهقود كوس هداب

 ۵ ۰ یک او ۲۰۰ یو . رنازوا هلامش ند ونجح

 ۰ هافعاب راق یا هل هدهنس « بولوا تروا

 (ن ر) هلیغامرا هنوط .ردنرسو قوئوص یساوه
 . رودنا ناعن ندهلسلس و یببات چاقرب كنغامربا

 . ردراو یرلندعم نوشروقو شموک «ریقاب «ریمد

 هلمساود یخد یتلایارب كنغللارق خربعروو -
 هرتمولک ۵ کا E بولوا یمسم

 (نکنیلتور)یزکس.ردیشک 4 ۵۵ ۰۰ ۰یسلاها و
 زی روت

 و6 0 دعا انالوم) 1
  بولوا ندنسارعش یر نرق ۱ یرود

 نابتسرخ «نکیاقج وج .ردیوسنم هنتیسنج دؤانرا
 هلا ندلا «بوشود رسا هنیلا تارع «هدلاح ینیدل وا

 ؛ شتا يلع لیصحت هایسیعیبط دادعتسا «قرهلتاص

 ندنفرط یرلترضح یب رع ندلایحم هدانعم ماعو

 .یداشملیا ادتها ءقرهنلوا ند نیقلت هنسیدنک
 سردم هدر هسردم ضعب «هلکو لسه یملعقیرط ه دعب

 هنبرفس ناوجخت هدیناملس ناطلس تیعمو ؛شلوا
 : ۱ و اش تیام. یدنا شیتیک ید

 یماشنا و رعش . ردشعا تافو هداروا هد ۸

 ه « ررغررد » « بولوا یفوقو هیهلوادتم مولعو

 ةلئهنسلاو یناقیلعت هب هیسیردت بتک راسو یسهیشاح

 ناطلش ینوناق . ردراو یراعشا لزوک هدهیمالسا

 و ید ندا بیرت و عج یناود كناخ ناملس

 . ردراو ییاود بتص . ردناذ

 ا اما

 رایدلیا روبع هعاص یرلهدیم ندایند

 ۱1 روشخ هزژوا یراهقرآ رلیدناپ

 امور و نانو یکسا ( ۵۲۱65 ) ٍ

 لکومهسذعت یر راکهنک هدنریطاسا ۱ هب رود

 «یرب» كمساو «یدبا رای رپ 7 رونلوا ۳

 م ردراکرد یتبسانم اتقم.و اظ هلىسيسراف مسا

 هلم تب وش

 ات



es شرق 1 
 كنيلوبات هدایلاتبا ( ۲0۴ 2
 هدنسب ونج برغ هرتهولبک ٩ | ورازوف

 . ردلوک ك چوک رب
Faujas de Saint-) 

 كضرالا لع ( یاد وف تتسودار و

 كتهسنارف هدنح رات ۱۷۵۰ .بولوا ندنراسسّوم

 تافو هد ۱۸۱۹ و «شمغوط هدنسهبصق راهلتنوم
 بخ قلعتم هبه راسو نداعمو هراناکرب .ردشعا

 . ردراو یتایفشک

 عم هللا ) كتهسنارف (۳0۲۵۵۲6۵) 0

 ۸ كن ( هنر) و هدنتلابا (هلبو | * ٩32

 ؛بولواهبصقرب یزکیاضق هدنسیقرش لامشهرتمولبک
 ۰ یسدادعا ب E N AEN دلاها ۱

 ناف اب «یرلهبارخ هعلقیسارب «یرلهاکح رفت بی

 اب وب هلب رلهناخغایدو یرلهقرباف هاینافو هقناشو یزب
 . ردراو یرلهناخ

 زلکت لو 2 وو

 هدنسیبغ لابش هرتمولیک ۲+ كن ( )و هدنتایا
 ارخا وسارکو ییلاها ۰9۰۰ «نولوا هصقرب

 . ردراو ییاح

(Fougerolles-L’église) 

 هن واس یراقو كنهسنارف

 هتنوماس ك ابلاتسا ( ۳0۵۵۸00 )

 ۱۰ كل (نوق) و 0
 هد رق هدوتسا قرهلوا هدنسقش لاهش هرتمولک

 یاماکحتسا . یسلاها ۱۰ ۰۰۰ «بولوا هبصق رت

 . رذراو یهناسرتو

 داما كتعابط نف (۳۶۲) ۱ ۰. 1

 كناذ چ وا ندا تمدخ هناوقو ۱ بو
 هشیاو هدکلرب هللا رفوشو غ ربع وک ؛بولوا کر

 وا یوق نیکنز یسیدنک ۰ ردشمشیلاح
 نالوا یدجوم كتعاط لصا هدنخ رات ۰

 رلهحول ندجاغآ ادا .هلتکر ش دقع ها غرب وک

 یترلبعسلوصحم «كرهداكح رلفرح كرحتم هدعبو

 هدعب .یدرلشعا عبط لیجتا ر ینعی ءعضو هنادیم

 هلارفوش «قرهل را ندغزعوک نالوا دحوملصا

 کاو .یداشعا داماد نوو تکرک دقع

 222ا رل ,تتک شعب رکیدو روز ی

 هنغیدنل وا نظ  تودک هسراپ هد ۱ 1۱ تسوف

 ۰ ردشعا تافو ندابو هداروا .هروک

 a شو ف

dill laI(Fossombrone) 

 ك (نروا ) و و و هب وربموسو#

  ۳بولوا هبصق رب هدنسیقرش بونج هرتمولیک «
  ۰کسا ۰ ردراو یراج كبا و یسلاها

 یلحاترق لوا هنس ۲۰۷ نددالبم ؛بولوا هبصق رب

 ) ی دق سا .یدشملوا بولغم هداروب ) لعب وردسا

 ۰ رد « ینوریمس موروف »

Faucilles) :هدهسنارف)(۷۲0۲15  

 رب طوب ج هنسهاسلس (دسوو) ۱ هلیسوف
 «قرنازوا هبرغندقرش هدنلکشسوق «بولوا غاط
 ندنسهضوح هّواس یني رلهضوح لسوم و هزوم
 . رویرآ

 هبندراس اغلم ( ۸۱612۳۲ ) ۱ و

 < بولوا یلایا رم كنغللارق ۱ را
 1وواس یراقوت كن هسنارف یسی راب هدلاح کیدمش

 ۰ ردقحلم هنتلابا هونح كنابلاتا یسرابو هنتلایا

 :تولواهرتمولک ۳۱ کا و ۳2 02

 یزکیح «بولوا رب رب قلغاط .یدبا راو یسیلاها
 هدننروص قلنوراب ر هلبتقو . یدا ( هلونو )
 (وواس)هاقرطزاج هد ۱۲۳۳ «بولوا هرادا

 كنهرجموسا هد ۱۸۱ ۰ و ؛ شش وا قاما هنغلتن وق

 هد ۱۸۰۰ ۰ یدشعا كارتشا هن زابتما ینلفرطس

 هب هننارف یمظعامسق «ریارب هلیناضارتعا كنهرجوسا
 . ردشملوا قاحا

Foussi-Yama ( ۱ ) كن هاح 

 : بولوا یغاط كکو دلا ۱ همابیموف
 شعوس «ردعقاو هدنراطسو كنسه رب زج نوبت

 .ردهدنعافترا هرم ۰ یسهورذ بول واناکرب

 فاتخهروک هعافترا .بولوا لزوک هلتاغ یراکتا

 . ردیواح ینیرلهقبط تاتابن
 .رشتسریهاشم هسنارف (۳۵۵۲0) ۷

 «شوطهد۱ ۷٩۱۷ ؛بولواندننیق ۱ و

 ا یاهکتسنامش . ردشعا تافو هد ۱۸۹ و

 4 هم وطنم « هنانامار » قرهلوا یجنرب «بولوا انآ

 كنس هموظنم « هتار ام » و هددلج ٩ ینسهرومشم

 ردشعا مش و هجرت هد دلح ۷ یمظعا مق

 تونح كنج ( ۵۸۲-۲۳۵۱ ) ناش 3

 ( نوت خن ی 4
 هدنس نع تونح هرتمولک ۳ ۵ كن وتنافو هدنتلابا



 ق و ف

 «یسلاها 4 اس رقت «بولوارهشرب كوس

 كلشيا كبو یلالوءعمینیج «یاجوسنم قومایو كسا

۰ ۰ oo 

 . ردراو ینراجت

 ۰ ندناره ( كنشوب یسرافو )
 A جشوف

 ؛بولوا هبصق كجوکر ب هدننورد یداو رب قوج
 تاره .ردشملو یسآر طقسم كناملع ریهاشم ضمب

 ۰ شمرلک نداروا و رو شو هزبسو هوم هس رپش

Fogarach ( ) كناتسراحم 

 ( لدرا ینعی) هناواسنارت ۱ شاراغوف
 لامش هرتمولک 2٩ دا ( داتسنورق ) و هدنسهطخن

 رب هدنرزوا یربن ( هتولآ ) قردلوا هدنسیپ رغ
 یسیرپوکرب لزوک «یسیلاها ۵۰۰۰ تولوا
 ه ردراو ىس هعلق رب یساو

 یس رغ لحاسكن اقب رفآ (0۵0)

 لیست عات هزیکتروب هدنسشراق

 كنسهطا وغاش

 | وغوف
 اس ؛بولوا یرب ندنریازج « نورب
 هرتمولیک < ۰ یسهرناد طيح .ردعقاو هدنتبج برغ

 «بولوا هرتمولیک عبح ؟ ۲ یسهبحطس هحاسو

 نالوا املا یا لا ۰ ردراو یسلاها ۰

 هللا یلامش ضرع ۱۳۰۳ ( زولاد هروتساسوت )

 ۲۷۰۰ ۰ ردعقاو هد رغ لوط ۷
 هرز هم یللا هک« ردراو نیاکرب رب هدنعافترا هرتم

 مالغاص هلتباغ یساوه . ید روروکسو راشتآ
 وچ هرلنالوا التبم هنتلع هر لس هله بولوا

 ینارب وط . ردهجقبص یراقلقاروق قجن ۲ .ریلک ینا
 كناپ وروآ هللا رصمو نوتوت « بولوا تبنم كب
 .دروکوک ۰ رولوا لصاح یراهسو هویم نون

 یار و یشاط ما هلا حالما راسو روداشن

 . رولو هراسو یشاط

r AN ۳ 

 1۰۲ بولوا ندنراروطارعا ] و
 رکسع مقم هدنلامش كن هنوط هدنسیدالیم خیرات:

 ضعب . یدا شقلوا نالعا ینلروطارعا ندنفرط

 . یدشمریدتسا هجرت تاماظنو نیناوق

 كو كلا كن هرتلکنا ( ۳0۶ )
 < بولوا ندنلاحر و ندنرابطخ ۱ سوت

۳:9۰ £ 

 تب هد۱ ۸۰و ۶ شم وطدد مردم وآ هد ۸

 ۳و

 هعفدجاقرب «بودا مازتلا ینفرط یتبرس .ردشمتا
 هتکالتنم ك ( تب ) و ؛ شاوا یرظات هبحراخ

 : یدشفلو هد رلتفلام یلتدش هدوتنلراپ یشراق

 لالقتسا كناق ساو یتیروهمج هسنارف صوصخایع
 مازتلا RS بولوط كلسم ر فلاح هدنقح

 ِ یدشعا هعفادم و

 | یناشقوف
 رېن ( ووفلسم) قردلوا هدنسقرش لامش هرم

 قالفاكنهنامور (۲۳۵۱۵۲2۵۱)

 را ۱۳۰ تمرکیو هدب

 یبیلاها ۲۰ ۰۰۰ «بولواهبصق رب هدننیع لحاس
 ۲ . ردراو

 كنزفر وکم ایس (Phou-Quûc) ا

 هسنار فو عقاوهدنمسق قرش بونج إ ق فوت و

 هرب زج رب میات < نشنشوق ندنتارمعتسم

 گو یو «هدلاحینیدلوا لکشلاتلثم «بواوا

 e E Ê ردهرتمولک ۹

 زنا رکلاب «بولوا هرتمولیک

 جا ۸ ۰ ۰

 . ردراویسلاها ۱9

 كنهبنولاح ۱ یا دف

 2 422 یوسو ( هقوبوقوف

 - اغان و هدنسیب ونج برن هرتمولیک ۸٩۰ كنوبکوت
 كحيلخ رب و هدنسیقرش لامش هرتمولبک ۱۰۰ كنك اس
 ۰ ۰ كث «بولوا رهش تر عقاو هدنجا

 ا یسلاھا

۳ ۵ 

۴k01 ( 9 ) نوبت هدهبنوباح 

 هدنتلایا(هواقنشیا) كنسهرب زح ییوقوف

 ۳۹ ۸۵ ؛تولوارهشر هدنرزوا یربن (هووسا)و

 . ردراو یسلاها

 هدنسقرشلحاسكنبح (11310-0۱) | , مس.

 ( ناکهحر) “الاش «بولوا تلایا رب ناکوف

 ( غنوت غناوق ) ید اب ونج ۰ ( یس ناک ) ابرغ
 بونح ندبقرش لامش . رد دودحم و طاح هل رلتل ایا

 ردق هرتمواک ۲۰۰ یا و ۰۰ ییوب هب ېب رغ
 یس هرب زج هژومروف ؛یسهیحطس هحاسم «بولوا
 ہرتموایک عب رع ۱ ۱۸ ۶۰ و « هدلاح ینیدلوا لخاد

 یا ص ۰ ردیشک ۷۲ ۸ ینلاما و
 هلا یبیاعا نویلم جوا . ردیرپش ( وثچون )

 ۰ و به +



 كل و ف

 هغاحنس ۱۰ ریارب هایسهربزج ( هزومروف ) نالوا
 قلغاط هرزواتیمومع یسضارا كتلايا و .ردمسقنم

 هلئاعن هدتس هیلامش و هب رغ دودح كتلايا « بولوآ
 یرابناقوحرب ردا نایرحیرغوط هی ونج قرش

 بصنم هدنن رق یزک کوس كا دكرانو .ردراو

 .ردب رهن ( ناکنیم ) هلرکیدمانو ( وهیس ) نالوا
 یسرلکسا ( یومآ ) عقاو هدنسهریزج ( نمایه )
 ابوروا هتموکح ېک تو تولوا قحلم هتلایا و
 د2 واهدعاسم ندنفرطیاود نمحهنس رقت تن راجت

 . ردمالغاص . هدهسیا قاحبص هحهدایز یساوه

 كب .هدهسیا لکد تبنم كب هدنناذ دح یسضارا

 یرلکتا دلرلغاط برص كلا تح « بونلشیا لزوك
 رلودح هله . ردشموا لیوح هیالرات هلرلدس ید

 یرلبا ردقوا یلوصا همالوص هلیسهطساو رلدسو

 د یضارا نالو هدکسکو دلا هک .ردشلروتوک

 : یالوصح هحلشاب .ردشماملغارب مورحم نداورا

 قوماپ .نوتوت .یاح «یشماق رکش « یادغب * جر

 هله ۰ بولوا ترابع ندنعاونا كرل هزبسو هویمو
 زا یمهیلها تاناویحر تام . ردق وح كب یرللاقتروب

 .ردقوچ كپ یسهبتپ روبط 4 رلزوموط ۰ هدسیا
 قلیجفلاب و « رریدشینب یجوب كپيا هلترنک لاها
 قوج یرانامروا .رد راتشیعم رادم یلشاب كا ید

 .ردالباقت هنتاجابتحا هتسارکو تاقورح «بولوا

 .هدهسیا راو یرلندعم نوتلآو شموک هدنرلغاط
 < یالق ء ربمد زکلای « بولوا عون# یرلجارخا

 لیخمیانص .رایراقیچرشاط تبق یذ ضمب و هویج

 فیرظولزوک هلتباغندقوماپ و كیا .بولوا یرلیا
 هدغاکءتاوداو تالآعاونا ندکیلحو رعمد «رلشاق

 و الج : رونلوا لامعا هرناسو نتافس « ماج

 «همایس « همانا ۰ هب هبنواج یرلیدنک یالومعم

 هتاهج راسو هنیریازج هنیپیلیف .هبهرتاموس « هبهواج
 .راررمتکی داوم یرلقدل وا جاتحهدنلباقم .بوروتوک

 ناقشیلاح كب یسیلاها . ردکلشیا كب یرلتراجت

 كنايند رلکلیجشیاو هلتراجم .بواوا رلمدا روسجو
 هبامرس .بویمشارب هدرب رب :هدهسرل ردیکه نف رطیه
 لهاتهداروا «هلتد وع هنن راتکلم ¢ ه رکصندکد ندا

 ندنزک نالوا عماجیب یلاھا SS .راردیا

 كنوئچ ناج « بولوا یربش مسج چاق رب هقشپ

 كوف ۳01

OVSگل  CREكتوق نیل  

 AAT E ها ی ۵

 . ردراو یسلاها -

 - هطخرب كعء دقنانوب (۳۱0۵۱6) :

 لامش « ایتویب ًاقرش ؛بولوا یس ۱ هدیکوف
 « هلب رلهطخ ایلوتا اب رغ « هدیرقول ندنتبج قرش

 یزکح .یدبا طاح هل زفر وک هتنروقیخد ًاب ونج
 نانلو هدنلخاد . یدا ( ایتالا ) یربش رک كاو

 نالوا یواح ییدسصم روپشم كا كءدق نانو و

 هدنلاع .تموکح س لقسم ,هسیا یبهبضق (.یشلد )

 « بولوا تبنم زا و قلغاط یسضارا .یدروینلو

 .رایدا روپشم هلتراسج هدلاحیرلقدل واریتف یسیلاها
 دارانانوب راس .بودا امغی ینیدبعم یفلد هعفد ییا

 ۔ هدا تمواقم هدنسجرب و ؛ شتا بلح

 PE هنودکام هدننسکیآ هد هسي درلشملس

 قرار دک در رو هترارووا بلق کیا

 .یدرادلواعنم ندلوخد هنسلحم نول رتقیفمآ ؛بولوا
 < كرهلب ری دشلرب هلبرلهطخ هدیرقولو هدیرود مویلا
 ردوا ذاخحتا تلای!رم هلیمسا هدیکوف عم هدشنوبتف
 OA هنسهدام « هدیکوف عم هدیتوبتف » ]

(0i00اP)هدعدق نانو  N 

 ۱۳ هم كلا تن نتموکح 7 | نوکوف

 لواهتس ۰۰ نداسیع دالبم «بولوا ندنرابیطخ و

 لیصحت یهفسلف ندنارقونسک او نوطالفاو ؛شموط

 ضعب ۰ یدیشقا دلولس هکارکسع هدعب .بودا
 یرادمکح هبننودک ام .یدشملیا تیله زا را هدنابراحم
 نانلو هدنسهیاج ای و قافتا تحت دارلبلهننآ كيلبف
 ( ننسومد ) رش بطخ هدر هات هرل رب ضوب

 یلادتعا نویکوف «هدلاح کیدتا جییبت یرلیلهنتآ
 ء ندنشیدمروط یرک ندهیصوت یتکرح هنالقاع و

 هل هدنناجما « هدهسیاشلوا رهظم هنذظ وس كقلخ

 . یدرونلوا هلاحا هنسیدنک یس هدناموق دلرکسع
 ءنوجافیلکت یتلاسموحلص .ه رکصندنتافو كسلف

 ینببجوت كبلاراشم < داره ردنوک هنیدزن داردنکسا

 نون یادت هتک ودنکشا یتحو ؛شعازق

 ییتموصخ

 یتافیلکتکهدبابوب نویکوف « هدهسیا شمتسیا قلآ
 هرکصندنتافو دلردنکسا .یدشمتا در هنابانج یلاع
 بر هکف ی رانا ب رح یشراق هرابل هننودک ام لرابلهنتآ



 ۱ لو ف

 «بویملنلکید یزوس «هدهسیا شمتسیا قلوا عنام
 هدناموق هن « هدلاح ینیدلوا زواحتم ینشاب ۰

 1 a ۶ شئلوا هلاحا هت دک

 منام هنطبض كنهرپ ۰ هدهسیاشا بولغم یرایلهین

 < بولواراحود هننظ وس كماوع « ندنیدمهلوا

 دل (نوخ سیل و) نالوا باغ «ه رکصندنطبض كنه
 « قرنلوا رکح هنمادعا ندنفرط رللهنت ۲ هلشلکت

 .ردشل ریجمامز هنسی دنک هدنخ رات ۲۱۷ دالبلالق

 هدنلحاس ریغص یایسا (۵۵۵۵)۳) 1

 ربشرب هدنلخدم یزفروک ریمزاو ۱ ا

 .ردهبصتنانلوا هیمست (هجوف) موبلا «بولوا مدق

 یرلرجاهم هدیکوف شگکهلیتسایر كنيلهنت آب رهشوب
 هوو «هیمست هلمسا و «هلغْلوا سیسأت ندنفرط
 . یدا ششوا لاخدا هنتّیه یبهقفتم تاهو

 . یدا راو ینامیل کیا هلیرلمسا .هرتبمالو عاتسوان

 لتوق كب هدهبرح تراجم یسەمدق “لاها كرهش و

 رلرحهم قوجرب هدنلحاوس هیناپسا و الاغ «بولوا
 یرهش هیلسرام ینعی هیلاسام . یدرلشعا سس ات

 ا . یدا یس درک نی دارو ید

 «هدنکیدتا هرصاح یرهش و یر ندنرلرادرس

 هدنس هر زح هقیسروق ندنرلرحهم یسلاها رثک |

 . یدرلشعا ترحم هس رپش ( هیلالآ ) عقاو

 - رادمکح روثآ 0ا01’ لوپم وحای » ۱
 E لک انا هراس ام EFO ۱ لوف

 هظفاح ییونبن زکلای هدنطوقم كنبردب ۰ ردیلغوا
 ؛شعا طبضقشمد هللا ادیصو روص هدعب « بودا
 یک اح كراو .بولوا طلسم ید هلئارسا ین و
 .یدشلواقفومهحلص یشراق هتنالات كرب مهانمنانلوب

 هنس ۱۷ كد هن رات ۷ ۲ ند ۷۰۹ دالبلالبق

 . ردشمروس مکح

 وقسا (۳0], 1701012) الوف دوخاب ۱ ل :
 ندنریازجدنالتشمقاوهدنلامش كنهیچ و

 ۲:۰۰ کا و ۳۲۲۰ یو «بولوا ها كج وکر

 « بولوا برص كب لحاس و قلغاط ۰ ردهرتم

 هدنلحاوس . رولو ج ومتم اعاد رك د هدنفارطا

 یرلیروایوهطروع دكرانو .بولو روبط قوج كب
 .رل دیقراصهلسا ندرلایقینیرلیدنکر اج وا نایالب وط
 . ردراو یسلاها ۲۱۰ كنهطا

 لوف ۳:۰۲
۰ 

 Foulahs,)dyı ,هنالوف «هلوفدوخاب ۱ ٩ ی
Fults, Poulیرغ نادوس (  

 ۱۳ و طرح دلو داخ هدیطسوو
 كو رونو یرلهبعشضعب دادهنسارحم لیئو رشتنم

 راهور هه و ها كرلرب وب < نولوا موق رب

 اح موق رلالوف هدنرلهضوح یرلقامربا رع و
 < بونلوب هدنلا كراو و . هدقملو هدنلاح

 .رده اکا تش هرانو را زنالوایلاهالرب لصا
 . رلردب وسنم هنقرع سانفاق «بولوا یجنز رلالوف

 هنکنر رتقاب و رمسا قوج زا یراکنر ردق ه ره

 قاشوم یرلحاص نوک زودیرلایس «هدهسیا رالاج
 یرلنلآ .زودیرلنورب ۰ ها یراقادوط «نوزواو

Aروسح یر ردنوزو« یرلتماقودقو  

 ندتم هلمالسا ند یس هلج ۰ ردرلمدآ رواکنحو

 راز « هلغلوا هدلاک هدیرلهند تبالص «بولوا
 «كرهدبا ذاحا هفظو یا رشن یالسا ید هدننب
 هنلحاوس یسالطا طبع رحم هدرلنامز دلوص و
 . نرق . ردراشمتا مالسا رش كدهنسیداو وغنوقو
 نا تلود كوب چاقرب هدر رع نادوس هدشاس

 .یدبایموکح (وتوقوس) یکویب كادلرلنوب .بودا
 را هد ۹تسیا شقا ماسقنا هدننب هلرو تلود و

 یرلتلود الوف كحوک راس دارکو یرلهجراپ كنوب

 دع هدنقوفام یرلر ر رلالوف . ردهدقملوب مولا

 سنلاصلاخ یراضعب .رلردمسقنم هفونص رونلوا

 ندنجاودزا هلرلهیجنز دلرلالوف هسیایرلضعب .بولوا
 یمهفلتحم تاجردو روص دارلنو و «رلردزلم دلوتم

 تلاصا هنب راتیسنج یدنک «رلالوف هکنوچ .ردراو
 + هدهسرلزحریو هراجنز ین رازق « نوچ راکدریو
 . رلردا شارفتسا رلهبراج هبجز یرایدنک

 ادتبا «بولواموق رب هبجوک لصا نع رلالوف
 «نکیاشلو نکس هدنرتبجبونج كناصقا برغم

 یغوطهقرش هدعب و هب ونح هدرلنامز رب یسا یبخ

 دادعتساو «شمالباق یفرط سه كنادوس «قرلساب

 یرلقدلوا شا قوفت هرلیجنز «هایبسح یرایعیط

 نادوس بولوا لئان هتموکح قجنآ .رویلیشالک ۲
 هناحوتف یرغوط هب یسالطا طیح رحم و هب یب ونج
 هد ئاوا قباس نرق « تولوا یکی یرل همشیرک

 رايز كرشم یرب هدنمسا ( هیدوف ناد ناغع )
 یزکم « كرهدناجورخ هل دصقم مالسارشن هدننیب

1 
1 

1 

۳ 



 لو ف .Ro لو ف

 هنس افسربس یفرطیغاشآ .ردیا لیکشتینغامررا (ربو) | تو كوس ر «هرزوا قلوا یربش ( ووقوس )

 «رلکا یسقت هدننیپ یدالوا .هرکصندکد با سیسأت
 نالوا یفلخ هدزک « هدهسیا شتا اک

 هدعب . یدا لتوق یخ ید ( ولب دم ) ېلغوا

 ر حیش هدد ر اهدو مرد لادع هدنسیداو لاغنس

 لیخ یخد رلنوب .بودبا رورظ یشک کیا هدنمسا
 دودحم هل رلتاح یرلتوطس « هدهسرلشعا تاحوتف

 ههراداویدم ةسن هرابجنز رلالوف هدلاحره.ردشلاق
 یرلکدتسا بیقعت هللا همان تیالص .بولوا ردتقم

 تولدم ةراد نکما امهم كنادوس رار هلمالسارمقن

 هکدتکو ٤ هدکعا تمدخ هنسمرک هّس رومعمو

 ییغوطهب هنیکو وغنوق ینعپ هونج ییراذ ون 8

 ۱ را میسوت

 ریهاشم یتاخیم نف (۳۱۱۵9) ۱ .. رب ۰
 ندعارتخاباصامظاعا و ندنساملع ۱ نوتلوف

 - اولیسناب هدهعمتحم كلام هدنشرات ۱۷۰۱۵ ءبولوا

 ۱۸۱ هو .شوط هدنسهبصق ( نیت رب هلتل ) كە

 ندک دا داجا رل هنیک امقوجر .ردشعا تافو هد

 داجما ك ( یورفوژ ) ود کرام هد هسنارف و جک

 ارحا یتایلمع < هللا لاکا یرواو ینیدلوا شغا

 .ردشهراقبح هلعف ندهوقیداجا دوس ول ۰ كرەدا

 هنلامعا رلرواو «هرزوا كملشيا هدراهما هدنتکا#

 بوسنمو ؛شعازق تورث كوب رب «بولوا رومآم
 . ردشقارب رثا چاقرب راد هنف ینیدلوا

N:لول كیاتسرا+ ( ۲  

 2 8 و 0 راودلوف

 اق هدنرزوا هنوط قرلواهدنسدقرمش

 زوط یسیلاها ۱۲۰۰۰ بولواهبصقرب یزک
 : ودراو یسلکسا روا رو

 هسه) هدبسورب ین رع (۱۵۱۵) ۱ ۳ 1

 ا لساف کانتلابا (وسا
 یانمه قربلوا هد وج هرتمولک ۸۷ كلاساق و
 بول واهصق از ی زک سح اضق هدنرزوا كرن نالوا

 تالآءموم هلناجوسنم قوماپو یسیلاها ۱ ۰+
 .ردراویرلهشرماف هرناسو كحبح هتخاس «هیقیسوم

 (هسه)کنهیسورب ییرغ (۳۵۸۷۸) ۱ 09
 (هکر کن ور)هکردماج رب هدنسهطخ | ٩۳۰

 ۱۹۵ «قرهقا هونج ندلاش <« هلناعن ندتغاط

 كرهشاربهاباچ (ارو) هرکصندنایرج كالهرتموایک

 واڪ

dilig (Pholegandros) ۵ 

 ی سورداغلوف

 كنسهریزح ( وليم ) ینیدنوا مبات «بولوا هطا رب

 یمهیحطس ةهحاسم .ردعقاو هدنقرش هرتمولک ۷

 ۱۰۵۰و یه رقرب زکلاب ؛ بول اهرتم ولیکم ب رح $

 . ردراو یسلاها

 كن هرتلکنا ( Folkstone ) لو

 (هرود) و هدتتلایا ES ۱ هوتسفلوف

 ږلکساو هبصقرب هدنشس ونح ںرخ هرتمولک ۱ ۰ ك

 یسهب رح تراجم كلشيا .یبیلاها ۱۲ ۷۰۰ .بولوا

 . ردراو یرلهناب یکدو

 | سوقالفسوولوف
 هل سولسنوق لوا هنس ۱۲۰۵ ند دالبم « بولوا

 تعارزو؛ شتا ع دراي هنناثشت كرلقارغ جنگی دگ

 كما وقا و زر هدایلاتا < بودا ارحا یننیئاوق

 «یدبا شمتسیا كنا دیفتسمندهیندمقوقح ینسهلج
 - رط سوبع وا سولسنوق هدنحرات ۱۲۱ داللالبق

 .هدقدنل واتوعد هر هک اح سارب هللا سوقارق ندنف

(Fulvius Flaccus) 

 ندنساسؤر امور

 (نیتن وا )ء هللا فاکنتساندنساطعا باوح هقاطنتسا
 هللغوا « قرهنلوا تقعت «هدهسیا شملکح هنغاط

 ۰ یدشع وا لتق ریارب

Fulvius Nobilior ۰ ۱ 

E7  
 یسلاو هیناسا ا نددالم < بولوا

 نانلوانط لاح یطبض داد هتقو وا « هدلاح ینیدلوا

 «بولواس ولدا وق هد ۱۸۹و ؛ شعا حتف ی هدلوت

 «صل] هتعاطا تح یرلبلهبلوتا ء درهدبا رفس نانو

 ۰ یدیا شا طبض ییهینولافکو ایک اریمآ و
(Fuloie)ندنرمهاشم امور یسا  

 < بولوا یس هجوز كسويدولق ۱ هبولوف
 ؛ شمداو ها وطنآ قرام رو ندنلتق كنو

 یجوز ,یدیشعا كارتشا هنلاظمو هنسیاسد كنو و

 هدامور هبولوف «نکیاهدکمت اهب راح هل رللتاق لرصیق

 یی هبدولق یزیقو ؛ شتا مکح یارجا لالقتسالاب

 هلشاق  نوجا قلا ماقتنا ندواتقوا ندیا قیلطت

 تاپن و ء شمردنایوا هنتف رب كوي « دلارتشالاب



 ن و ف

 « بونابق هد هزورب « هدقدلوا روبح هکرت یامور

 ۱ دالبلالبق « هرکص ندقدنابط تدم نوزوا رب

 هدعب . یدیشلوا روبح همیلست ندقلجا هدنخرات

 شمتیک هن هنا «هرزوا كمشيروک هلیسهجوق
 لصاح ندنسهقالع و قشع نالوا ههرتایوبلق كنون و

 . ردشلوا یوم ببس قلجناقصیق نالوا
 توقاي یغیدلوا هبصق رب 0 ۳1 ا

 ۲ رولدا نام وف

O 

 هرتمولیک ٩ كنەردنول و الو

 لحاس كن رې : ( هزمات ) قرهلوا هدنس رغ بواج

 یسلاها ۱۷۰۰۰ «بولوا هیرق رب كوي هدنراسپ
 دراو A ضعبو ییارس رب لزوک

ydهن رب ه  

 AG نروهلوف
 لوک( زنی ) هلیسیداو !ا ودینرغ)و هدنسیقرش

  ۳یعافترا هرتم ۲۷ ۰۳ «بولوا غاطرب

 هناخ رفاسمرم هدنغاشا هرم ۳۰ ندنسهب .ردراو

 ردیسان كسکو كا ًاعقوم كناپوروا هک « ردراو .

  ( Foligno aتكاسلاتا ۵

a E ۱ ونیلوف 
  ۸11۷۰یس اھا

 ردراو یمهشریاف مومو یرلهناخغاید .

  ) ۷۲ابا هنوزا هدهسنارف -

E ly 0 اموف 

E E N a 

 زا ودرآ یسلاها ۹£ ° «بولواهبصقر یا

 ردراو یرلهناخکود و یرلقاجوا .

  ۵۷۵كت هسنا رف

 (ن از هک ام ۱ ولبن وف 2
O TED E OR 

  0ندسراپ قرهلوا هدنرزوا یطخ لو ریمد

 ٩ هبصق رب یزکسح اضق هدهفاسم تالهرتمواک

 «بولوا ٩۳٩  ۱۱عنصم هلتناغ ءیسلاها

 ساو هدنفارطا و ییارس دوی ر

 یرکسعصوصغ هنتابلم ماکحتسا و یجوط «ینامروآ
 یلخاد ؛یتکم  Aهدا ؛یسهناخبتک «نیسیادعا

 یس هق راف نلسرو و ینیج ؛یرلهلشق یراوس و
 كب رولوا لصاح هدنراراوج و

 ردرآ و .

 ن صو

 ر اشا نایاشو

 یوزوا لوسقم

tof 1 وف OS (Fontenelle) ۱ لنت 
 «بواوا ندن ررمو E دون وف

 هد ۱۷۰۷ و .شموط 3( سرور ) هد ۷

 یس هدلاو . ردشعا تافو هدسراب هدنشاب زو مات

 ۱ زونه . یدبا یربق ك ( ییروق) ریهش یعاش
 تربش هلکغا شن راعشا لزوک ضعب نکیا هدنشاب

 . یدبا شعازق یتافاکم رب كنابمداقآ ۰ بونازت
 لکم » و یراباتک هیاکح و ورتابت مط ر هدعب

 اهد و ؛ شەزاي ب راتکرب یانعم هانناونع « یوم

 تج ولبا تمدخ هنممعت ماوعلا نب كنونف هرکص
BEYتاقاق ق رخن «تودیا تھ رصح 2  

 یاتک لناونع « یترثک دارللاع نرم .ردشفارب

 ایمداقآ .ردن روپشم كا كن راث ۱ نالوا ندلبق و

 یم زات كنايمداقاو ۽

 رل داح ددعتم یراث ۲ تایلک . ردشمزای
 . ردشعا لیکشت

 ) Fontaine ۲۳۶۲۵۵۲۵۵ ) رگ

 كتتلایا ( ونیاه ) هد هقیحلب ولنانوف

 ها3 سگ هرتمولک ۰ و هدنساضق (۲ورلراش )

 هل رلقاح و!شاطو یسلاها 0 «بولوا هبیصق رب

 ۰. ردراو ىسەقىراف هضایر تالاو یوبح

 را باخ ۱ ید ا

 (Fontenay-le-Conte) فقر و

E(هدناو ) كن هسنارف ۱ تنو  

 هرتمولیک ه١ كن ( هدناو نورو ) و هدنتلایا
 هدنرزوا یر هدناو قرهلوا هدنسقرش بونح

 ۸٤٥۴ ۰ بولوا هبصق رب یزک ع اضق
 هقیاش ویمهمشچ رب رورشم *یتنکم یلخاد :یسیلاها
 . ردراو یرلهقتریاف بیاو زب هلا

(Fond-du-Lac) ۳یا  

 كن هعمتم كلام هدیلاش ۱ قالودوف

 لوک (وغاشو) هدنتموکح ( نسنوتسو )
 ه دنسقش لاش هرتموانک ۱ هه هرات

 «یسلاها ۱۸۰۰۰ «تولواهبصقر یزکسقاحتس

 ندزللوکو یرلهشرباف هراس و نواص « هنک ام
 یراجم كلشیا ندلودح نالوا هنغامرا ییسسمو

 . ردراو

 - والی دەرت) كنابلاتا (۴1) 0

 اف 6 ها ) هدانا (هر ۱ و

 ندرحلحاس قرهلوا هدنس رغ لامثهرتمولیک ۲۲ و
 وب 28 یخ فشن سد ی



 1۷ ۰ « بولوا هبصق رب هدب رجا هرتمولیک ۵

 . ردراو یارش روہشمو یبیلاها
 ( Baie de Fundy ( یزفروک و

 ام ی اقا یدب وف

 ۰ بولوا زفروک دلو رب هدیسالطا طیحم رحم و
 قیوسنو رب کی طو ص هنوینیمود عات هب هرتلکنا

 ی هدنسه زا یرل هطخ هیح وقسا یی هلا

 ۰" هللا ٤٤٥ .رولوا دتع یرغوط ه قرش ی
i0۲۰۰ یو «بونازوا هدنرهزا لایک ضرع  

Eردهدنسهزا هرتمواک ۰ هلا ۶۰ او . 

 هل وغول هل رکی د مانو ( ۲05۵ ) | .
 و یاق سا ) Bogota ) هر و۵

 هد لاا ( هقراماسدنوق ) كتموکح هییمولوق
 یسا رع ؛نولوا ره 1 مبا هغامرا ( هنلادغام )

 و ال ع ( هماننکی») ی ورک :هرتمولک ۶

 ندعافترا الو رم £ ٦ هک« ردرا و یسهلالشرب ر وشم

 كرو دمر دم .رولوا لا هلسمشود

 ید هبصقر هلمسا و هدعافترا كلهربم ۲۵۹۷۸ و

 یسلاها ۰ زکلا هدلاح کیدمش هک« ردراو

 هدنرز وا

 نوکسهاسوف بيرق هکس زو هلبتقو * هدهسیا راو
 . ید

(Fonseca)كنطسو ی اقا  

 لم رحم و هدنس رغ لحاس

 قرشا وداراق او تولوا زفرول و

 ندتفرط ین رغ لامش

 طاحم هاتسخا را ی را عمو روا لات ید

 . ردتبجا یرغوط هب ی ونج برغ «هدلاح ینیدلوا

 یرلطخ یرغ لوط ٩۰۳ ملا نا

 E ی و طاقت هدزفروک و
 دا رفروک اتاذ هردو N یسەراد طو

 درک « هقشب ندقدلوا كعد نامل ر مساو قوس

 مالغاص هدرل هطا ددعتم یک هدنجا كر هدنلحا وس

 هدنفرطیباكنلخدم .ردراویرانامل ددعتم لزوکو

 ناکرب رب ید هدنرب كارل هطا یک دنجا و رر

 | هقساوف

 سارودنوھ نداتپمح لاف

 ردا

 ۰ روینلو

 17 هزیگتر ون ((۲۵۵۵۱۵ ) ۳

 لحاس كنسه رب زج ) هردام ( ۱ لاشن وف

 كنسهقحلمرازج هللا هروک ذم ةر زج هدنس ونج

 «یسلاها ۲۰۰۰۵ «بولوادلکساوهبصقرب یزکي م

 ° دنسدقرش لح اسكنلا

۳ o و ف ° 

 یساوه عفان هرانالوا التم هنتلع مرو و مالغاص

 . ردراو یس.هب رحم تراجت كليا كىو

)F oun 8-Te)اار وام كنج  

 روس و مظتنم ۷ دوس هدنسهعطق نی 2

Eهدادلنع رلوجام ِ بولوا  

 هلبرلمسا ( غتاب نش ) هدندنع رلیلر و ( مدقوم )

 ۰ 0 جد

Foung-Houang- ( 

 كنبج Tehing ) عاود

 هد رق یدودح ( هروق ) و هدنتلابا ( غنوتوال )

 ۰ ۰ J «بولوا هبصق رب طاح هلروس یسلاها ۰

 . ردراو
Fünfkirclben ) 3 ( 

 هدناتسراحم « اساکشب » رو ورم

 كنهدوب «بولوا رېش رب یزکصحكنتاایا ( هیناراب )
Vo۲۰۰۰۰ .ردعقاوهدنس رغبونج هرتمولیک ۱  

 و بتکم « یسایمداقآ «یسلاها

 فراجن كلشیا و یندعم مر ؛ ارش

 یسیدادعا

ES |هنطیضدب تك هنامع تلود هدنحرات ۱۳۵/۶  

 ۰ ردشعلوب هد هنامع ةرادا یقه EN توک

 صعب «بولوا هصق رب ۵ كل !دیا

 و كمالسا ءاملع رمهاشم ا هک
 . رویا ناب یوج توقاب یتیدلوا شلو

 ۱ اسوف

 لوک ر هد رغ یاس تكتلابا و هدنتلابا اشروق

 هلرلغاط .ردهرتمولیک ۸ یکا و ٩ ییوب ۰ بولوا

Eرولبکو د هنا كرالکی اجرب ندلامش ؛بولوا . 

 ید هبرقرب كويب هلمسا وب هدنب رق یسیلامش لحاس

 ۰ ردراو
)۴0u-Ni4(یونج قرش كنج  

 هدنتلایا ( ناکوف ) عقاو هدنلحاس 8 2 وف

 هدنسیقرش لاش هرتمولیک ۱۳۰ كن ( وحوف ) و

 هب س .رددلکساو ررش دلو رب یز کر قاحنس

 هرتمولیک ۲٣٣ كنیکپ و هدنتلایا ( يلي ) كنيج
 او ید هادنق رش

 ۲ ۵ دكدشرو هدنلحاسکاس ه درصم ل

 قرالوا هدنسیقرش بونج هرتموایک | هود
 كچ وکر ب هدهفاسمقاخسرف یتا شب ندرحم لحاس

 هبش هروم كنانو ( ۲۵91۵ )

 ۳ هدیلوغزآ عقاو هدنس هرب زح

 . ردراو رهش رب هادس



 ا
 ینالومعم یک سفو نابتخس و زب «بولوا هبصق
 . ردراو

 - وسلشا هدنرکد لامش (Foeher) ا

 و ار لغاس كقي ۱ ا
 هرتموللکک ۸ کاو ۱۲ یو « بولوا ها رب

 . ردنوکسم هللا یلاها 11۰۰ « هدلاح ینیدل وا

 . ردیسهبصق ( قیو ) یزک
 رادمکح رم یکسا كنيج (0)

 نداسیع دالیم « بولوا یعراشو ۱ نوت
 ینیدلواشعا روبظ لوا هنس ۳۳۰۰ ايو ۰

 قلبحفلاب و قلیحوا و یجاودزا هلتدابع كهلارب و
 یکودبا شا داجما یرلیش یک یزایو قیسوم و
 . ردل وقنم

Fuego ) 2كنطسو یاق صا )  

 هلاع ا وغو ابا عم یک هلاع ۲ وغ ۱ و وک

 وص و هدنسیپ رغ بونج هرتمولک 4۰ كنبرهش
 غاطرانب رب هدنب رغ كنناکرب (۲وغآ ) نتروکسوپ
 «بولوا

 هنا اش ضا ۵
 . ردعقاو هدس رغ لوط

 2 و هدهبنایسا ( ۱۵۵۱۵ )

 : یرلهجیلشاب .بونثو هبصقچاقرب
 هرغواک ۱۴ و یینساضف هرفاز هيا نونلداپ

 نالوامماج یییلاها ۱۱۰۰ و عقاو هدنسیبرغ لامش
 هدتلایا رول ذم هنن هلا ما لد هت وف )

 ۰ ی عقاو

 2 رد ( سوتناق هد هس وف )

 عقاو هدنسهزا ناهفصا هللا سرا ۱ ۳

 شطسا قزل وا دودج ندنرافو تع
 هدن رات 1 مالسا نوفارغح ینیدلوا هبصق رب ندنلامعا

AFAT to 

 | ها

 . ردر

Eس روهشم هدنس هطخ نرگس ۱  

 . یدبا هبصق ر

  تولوا ندهنامع ءارعش ( د ) :
 نسح هداز ی ان ر ن بحإا ص ۱ یہ

 كو ها ردت قی رط ر کج رک شم

 ؛ شوت سردم هدرلهسردم قوچ رب ؛ بودا
 : ردکیوا توش .ردشعا تافو هدنحرات ۷

 یدیشچ ماج یافص ثالعل بل یدتیا تسکش
 ردنکسا تاص یدلنوب تروص هدنناي كخر

۳:۹ 

 | یرکس اضق نالوا مماج یبیاها ۰

 ۲ تانک چوا ندنسارعش نارا ۱ یم

 ا
 ۱ رمز یر

 .یدبا ندنلاحر كد هاش نده وفص داولم «بولوا

 هدنساتنایسهرصاحم ندنفرطیسودرا ینامع دلزیرت

 تافو هدست هملق رو ده رهش هدنشرات ٩٩۳ و

 یمهموظنم ر هلناونء « ینعمو تروص » .ردشعا

 عابر وش . زدراو یداصق و تایلزغ لیخو

 اتا

 تشتک زورفا شتآ دشوک هچیغم نیا
 تشرس روح دص نمرخ رد هدز شت آ

 سا هدکشت ۱ شک مرید همه ناروح

 تشه ز درآ یب وط خاش همه ناوضر

 < بولوا ندنتافاضم ( یر) ییحنکیا
 روا وش

 اک نم داد لاوحا رب هک
 تسي رکن نم راز لاوحا رب هک
 یاو د بت «بولوا یناشاک یسحنحوا

 یسهربب ندملع «هدهسیاراو یرلهوحه لیخ رب و

 وش .ردلکد یلاخ ندبع یراعشا « ندنفیدلوا زآ

 : شات وا تب

 یدادراع وچ نم زا یاوخهچ مدوخیوس

 یداد راک هچ نماب مربع ات راذکی

 ٠  Eیدنفا «

2 e ی دنفا یه 

 ےک س هحاوخ

E 2 ۱ یا 
 ناولو ؛ شمع وط هدلوناتسا هدنحرا ۰ ۳

 صعب يڪ قلماقمعاق هدنلبا مور هدعبو هدول اع

 :e هرخ "الاب «قرهل وا مادختسا هد را

 هد ۱ تا لوعقم اردت یسراف ناسل
 ۲۳ وهم تهاتنلود : ردش۶ا تافو

 « كر هدا هجرت هبهکرت هاشرط راصتخاو یط ی

 . ردشقا هبمست «ارمهلاةهنیفس» |

 ابلیزارب هدیونح یاشصا (Feia) اف

 وکح ( ورینایویر ) كانسهعمتح كلام |
 طرحو هدنبونج هرتمولیک ۲۰ كسوپماق هدنتم
 ؛بواوا لوکرب غیصو شینک هدنبرقیحاسیمالطآ

 هجح ان 4 رولت گالک 1 ینیدلوا شا ندزکد

 ا «بولوا هرتمولیک عیب رص 0۰۰ یم هبیحطس

Pdارام  
Th, ARS 

7-۳3 



 طالتخا )الو راس ی رل ی وص

 ۰ ردقوح كب لاب ردا

 ندنسارعش ناربا (قازرلادبع الم) 3 ۱ ۰

 ۳ و ه۵
 رنک ۱ و « ردسلن احبه ال ۳ بولوا هم

 ؛بولوافقاو هنونف و مولعرُمک | .ردشعاتماقا هد

 «دارحیهوک» هنمان یلاث سابع هاش نده وفص كولم

 یواحقیب كب ییانواو ینیلات رب رورشم هلیناونع
 تافو هدنرلحم رات ۱۰۷۲ ۰. ردراو یراعشا ناو د

 ردکن وا یعایر وش .ردشعا

 مهد داتحاو ربد كر هک تستق و

 مهد داب زا ههه ار اهتخوءآ

 اهدکیم رد هلاس ود یم ماجاب

 حد دایر هلاس را ره سومان

 a یا فا (Fipa) ما اپ ابف

 هطخ رب هدنسقرش لحاس كنل وك

 هدنسهرا لونج ضرع ۷۰۸ هللا ۷۶ ء«بولوا

 هرتمولیک ۱۰۰ یکا هب رغ ندقرشو «رولوا دتم
 هب هطخ ون هدیچاقرب كرل هطآ یک دنجما کال وک .ردردق

 قلغاط فرط برغو زود نهج قرش . ردعبات
 . رشش نیزسکلکا قواو + رب .ردقلنامروا و
 ندهلها تاناوبح .ردقوح یاناویح و ی ليف

 سن ومو E یسلاھا رک یانلوپ هدایز كا

 هدنسه رق ( هبنلق ) یرلبیع رایت 3 ردرامذآ

 رناوراکهرانکت زنداروا «بوداسیسأت هاکتراجت رب

 . رل رب یاثیا
 تم ساروعغا وف دوخاب 9

 (Pythagore, [lua yop) سروغاثیف

 ندایعدالیم .بولوا ندنسامکح مظاعا مدق نانوب
 هدنسهطا ماسس وات ۷ 1 و ۸

  Esتاتشامکح اروا « هلتحاس هرصم « هر ا ۱

 هنسهفسلف بهادم كنسهفلتخ ما ا هنرارسا

 ۳۲ دوخای۰ 4 ۰ دالیلالبتو ؛شعا فوقو بس
 ایلاتیا هدنرهش (هنوتورق) بوک هبایلاتبا هدنخم رات
 ترهش هلیمسا ( 260۱6 1۱211000 ) یس هسردم

 ماہ ندف رطه « هل د اینک هص وصخ هسردمرب نالو

 دا و یدیشمالشاب هبیردن ینسهفسلف هب هبلط ندا

 صوصم هنندنک <« كرودا عج لو مج ساروغ

 :سهباط و ؛یدا راو یشعت بولساو تاداقتعا

 أ هدنولسایدنک بودا قوس هتضابر لوا ندسرد

 جی فا ¥ ۷ 3 ت قاف
 .یدرردشلآ هتوکس هلت دم نوزوا قحو هفماشاب

 هتل هتک بولوا هایم یاد ص یسهذمالت

 «یدلب وسداتسا» هک. یدا هدهجرد رب یراداقتعا

 . یدروللوا دع یلتوق ندتححو لیلده یزوس

 ةافاکم هجنرخآ « هنساق كحور «هنت ورک كضرا

 لامعا كحور و « هخسانت رار رلکنو و هنازاحمو

 تداعس درددایقرت هحرد هحرد هاتضار و هماص

 هکر د هکر د هلروحف و قسفو تاسو «لئات هب هب دنا

 -رینانسا هنفیدلوا راحود هج باذع دكرهدبا ییدت

 ندنداقتعا خسانت نالوا ذ ۳ ندرلبلدنه .ید

 دنا بانتجا ندکع یا ناوبح یک رلنوا فالوط

 هماقراو دادعا «یدبارلب بامنمکع تام ەم

 ًادبم هدلاع « كر هرب و توقو مکحرب هداعلاقراخ

 - اقىت «یدردا لوق یغیدلوا تیادحو ساسا و

 کاکا «ندنغیدل واد وج وم یر چیهندنت

 E TTT مولعم هلیماع یس هفسلف لوصا

 ۰ ردندنلبق تایوص و تاعومسم یرلتهح نانلوا
 زوب هدنح رات ۷۲ هدتاور رب و ۵۰٩ داللالق

س دنکه دن رهش ) هتنواتم ) هدلاح یی دلو اهدن راشاب
 هاي

 س ندا روپظ هدنپماع یسهذمالت |
 داتا هنتف

 كسروغاثیف برع یاملع .رد وم ینیدناوا لتق

 هد هسرارودیا دادعت ىتاغىلأئ چاقر یلآ هجور

 ف مجرم هی رع و دوجوم هدنرانامز كتافىلأت و

 : یدمهل ر دسکی نیدلوا لوقنم ییرلمسازکلاب هسقو

 باتک » « « حاولالاباتک و ۰ « قیطاعرالاباتک»

 ؛«دسم او سفلل | ةیفیکی ف باتک» ۰« هظقیلاو مولایف

 < « هببهذلا ةلاسرلا » « « هبلقس درمتم ىلا ةلاسر »

 ةهلاسر » « « ییاعلا جارختسا ف سیاقس ىلا ةلاسر»

 ۰ « سويسودميم ىلا ةلاسر » « « ةلقعلا ةساسلایف

) Fidji; Viti ( یبو دوخا 

 ق ایسنیلوت درک طى رح نی

 کی < تولوا رازح قاط رب مبا هنتل ود نار دا |

 «قردلواهدنسیق رش لانش ا ۷۷ و

 ۱۷۷۳۸ و یونج ضع ۱۹۲۸ ۰ هللا ۱ هک فا

 یراقدلوا دتم هدنرلهرآ قرش اوط ۲ هلا

 ۵ ۵۰ یرطق تا یرلکدتا لیکشت « هدلاح

 هحاسم كنعو . ردهدنسهرا هرتمولیک 5۰ هللا

 1 تولوا هرتمولیک عبر ۳ ۰ ی هحطنس

 ندهروک تمسوفن .رلردنوکسم هلال اه|ا ۷۲۷ ۰

۳۱۷ 



 ج ی ف
 . ردیلرب یروصق و یاب وروا ی ۰ زکلاب

 هللا ( وول ییو ) ینعی یسکیا كنهروک ذم سازج

 < قرهلوا 1 a دوس ( وولاوناو )

 ی۸۰ ندنرلجا هک« ردنرابع ندهطآ ۲۲ ۵ یعو#
 :یرلکویب كاكنيراکچ وک. ردیلاخ یروصقونوکسم
 مالاووا یاغ «یاربا ءوروق «ییووات « وواداق

 . رد هراس و هک ال «وولاباوناو .هواساب ءا ودای
 ° نکا ۱ ۵ یی و كنسيجرم ندن رلکوس

 . ردهرتمولک :۰ یکا و۱۰ یو كنسجئکیاو
 یخو یرلغاط عفتم ردق هر هرم ۰ ۱ رنو

 . ردلاص هتافس مس یراضعب « بولوا یرارپن

 زاس «بولوا هدنرلرانک دارابنا یرثک ۱ كنس رلیوک
 شملتروا هلراقاماب و شملپاب ندناص و شماق و

 رلایقوبرصو كسكوب یرلاحاس .ردک ندرلهبلق
 ربس هدنس هرآ ربازج وډ «ندنفیدل وا طاح هلرغصو

 . ردلهرطاحم كي ناس

 كضرع ةجرد یرلقدنلو كنب ریازج یجیف
 ھو هللرلراک زور ملم ترارح یکیدردتبا باجما
 لیدعت هلترنک كرر وغاب نالوا كيسک ۱ هدمسوم

 عونرهو مالغاص كپو هدتعم یرلاوه « قرهنلوا
 رد تون رف لا . رددعاسم هنسهمشش كنابابن

 راراب هب هتسارک.هدرانامروا ساق ناللو هدر هطا

 « یزوح KE یک ینیدناوب یعاونا داراحشا

 یدنه رم نوه « لاقترو .یجاغآ ككا .سوم
 ءنوت ون ءیشماقرکش « ه وهق هلا هرمثمراحشا و

 . رولوا لصاح هراس و قوماپ « هتاتب لتاط ءرصم
 تاناویح .ردقوح یتدیرلتایرطع هل رل هبط تاتا

 قجهاراپ هرلن ویق «بول هازآ كي یرلهیشح ووهیلها
 لبخیر ولا هرلریغصو یک « هدهسیغو یرلتوا ها

 یاخداكناوبح سنج یا و « ندنفیدلوا یرلاعسح

 . ردقوح یرلقلاب هدنرابما و لحاوس .ردننکم

 لکين و نوتا زکلای « بولوا زآ كی یرلندعم
 هنفراسمیرلحارخا «هدهسیا یو ا رقاب و

 كج هیمهد | لباقت

 را تم هایم «بولوا

 یسیلاها كنریازج یحف

 . ردقوح ی

 “لاها كن ایسن الم
 رلیلایسنیلوت هلا یروام اب و وباب نالوا یسهیلصا
 یربازج ( افنوت ) صوصخایع و ندرلالام اي و

 ی مه سنج ییا وب «برلوا بکس ندنسیلاه
۲ 

 ح یاکر یرلغاط کا .نردهدهخرد تح

e ۳:۸ 
 ۳ ی .روشنلو هدنلاح زاموقیشب راق هدشویرنآ

 جی ف

 « هايس لئام هب یراص ینعی هاشم هنکن ر موروق

 ٤ دا دوی ران « قجروقو نوزوا یرلجاص

 یرلقادوط «كوس یرلزغ«قیصابو یصای یرلنورب

 یربا لیخ یرلندو لیدنقبج یرلکیک قانب «نیلاق

 ییخ « بویلوا یرک كي یرلتواک ذ . رداناوت و

 ابوروآ و ؛رلردیالامعایاوا و تاوداو تال ا لتعنص

 هایفورح متال یراکدترک وا هنیرایدنک تانمرارنویسیم
 هدنرافشک .ردرلشمشیا ۲ هغمزاب بو وقوا ینیرلناسل

 تداع و مولا «بولوا ققح یرلکدب ینا ناسنا
 هس رللا 7و ردرلخمهمک زاو نوتسب ندههرکتسم

 هکغا تفایض ندنتا كنب راسنجمه ۰هکد تصرف
 ٤ هلا یرلفدلوا روج یرایدنک .راردیا باتش
 هدنروصلقتسم اساسا رلیلیجیف .رلردزستجم ورادغ
 رب ھو یسررب یثرا كنههرقره «بولوا هرادا
 یردم رب یرا هنن كتهبحا بک نده رق چاق

 . ردراو یک اح رب لقتسم "الف كن هر زج ھو

 ( وولقیو ) اسا یس هلج كرلرادمکح و قجنآ
 كن راس ر یوک . رلریناط ینرادمکح كنسەرىزج

 ینیدلوا یراتروڈم سلجم بکر ندنرارابتخا یوک
 «كنىرىدمەيحان یدیناسور ارق یهدهبحانرب «ىک

 هدنخ سای ر تحن كنكاح هر زج یرلریدم هیحاتو

 وصخ و روما كتکلم ء دارددا سلحدقع هلعاتجا
 ۱ ااا < رارسا رک دن یتاص
 یضارا ماطر «قرهشانن هتنربازح یحیف رلمدآ ضعب

 ۰ هلا هعب ام یتسضارا نوت كرازج ضعب حو

 اشنا یرلرب و < « كردربتک هلم ندرلهطا اس

 هلنامز رو هرلفرصت یصوصخ و و ۰ شمالشاب

 هدننیدالیمغرات ۱ كرەلىرىو دز یس ایس

  «شملکج یغاحنس رماکنا هنسهلج كنهروک ذم رازج

dT کیو ندیلاها ub طراد ef 

 «قرهترا ه هنسندهنس ییادراو كرازج .ردشمالشاب
 ینا رفا نویلم ر  A Iیسا یلاها

 زت لقتسم هن هدتقیقح « بودا هظفام ینساسور

 ا داربازج دوس هله و « هدقموا هرادا هدنروص

 رازو هدقماغای هدشیلوهم لاحرب موبلا یرافرط :
 هدننب لاها یرنویسم ككيلوتقرب و ناتستورب ربنوا

 ,رلروبشیلاج هكا رش یفلنابتسرخ

 ق سس و سلب 4 شا یا

rer 



Ab ۳ ۶و  

 یگگشلف ۶2۳۱5۹:۳۲ ادا یرازح یف
 هد۱۷۷ ٤ «قرهنا وافشک ندنفرط نایسات نادو
 ندنفرط یرلهقثب اهد هدعب و قوق نادویق ریلکنا

 .ردشملوا قیقدت و قق یرالاوحاو « ترابز

 ی ۰ ف

 تسوحاسم كلن هعمتحم كلام )9

 ۷۰ كنوتسو و هدنتلابا (رتسحروو) هر کک

 ۱۲۲۳۰ «نولواهبصقرب مدنس نع لاش هرتمواک

 ونار « دغاک هللا كيلسا قوماپ و كو و یسلاها

 . ردراو یرلهقرباف هرتاسو هنیک ام

( ۲۱۱۸۲۵۲ ) 
 ۱ یورج
 كن الارتسوآ ۳

 (نروبم) هدنرحهم اب

 لاها ۱۷۰۰۰ «نولواهبصقر هدنلاصتایرپش

 . ردراو یس هحود رب مساو و یرلهشریاف ددعتم

 ۰ زد دن یمهلحرب داروک ذم رپش

 - ارتسوا هلمسا لا ( ۷ ۰

 یرب ا 2 اب ۱ یورجت
 برغ كنهروک ذم هعطق «بولوا هدابلارتسوا ییرغ

ES EIرواکو دهنحیلخ (دنوس غني 9 عقاؤ . 

 هرتمولک ۰

 ضرع ۷
 لصاو هسهلعقن قرشلوط ۱ AAO هلا لونج

 ندلوق ییا ندا تیکت یرہول :هرکص ندقدل وا

 هب یراقو هرتمولک ۱ 1۰ اهد نیک هات قرش

 بروتقت و یتسهضوح كنو « بودا يو 9

 یر وته و

 ۰ ندندصنم E E ندنیحابس

 4۲° < كرەدىا تقعت ردق هب یراقو

 .ردشلوا لصاو هنطخ هام مےسقت ناربیآ ندنسهضوح

 ۱ E 9 شا لاا ابلارتسوا یزد بک

 ناک ندب ونج « بولوا هدنرحهم ( دنالسنیوق )
 ندنرلیاچ (هبزنک ام) ناک ندلاش هما ( نوسواد )
 < رورلادعب ندنسهبصق ( نوتیماهقور ) «بکرتلاب

 هنن وق ( لیگ ) هد ونج ضرع ۳۵۲
 روا

 8 و دنه مش ابر ,علاةرت زج

R4 rقدرط و قارع لا هم  

FO:هرمواک ۰ تالبخ قروه وا یا  

 قرهلوا هد رق یدودح دجنت و هدنسقش ثونح
 كنیداو رب «بولوا هبصقرب هدنکتا :كنهملس لبج
 ۰ هلغملو هدنجا

 | «نّواق. هل رلحاغا يلاتفش « يسياق ءامرخ هدنرل هجا

 ر ی ف
 ات بیلاحا و رولوا لا و مال رب قاق
 راخدا هرزوا قعاص هحاحح یقشدعم رادم هحبلشأب

 هلضف جاحح . ردترابع ندهرناسو رباخغذ یراکدتا

 هدنرلت د وع < بودا تناما هنسلاها ديف ییرلایشا

 . رارملآ

 موف لب لک ( ۳ ة5 ساس هدابلاتا 5
 «بول وادقرپش رب ص وصخ هنع دق

 طض ندنف رط رالامور لوا هنس ۵۵ نددالبم

 یسورتاتت هدنلاسیجم ۲۰ كدالبمو ؛شواناکساو

 شلاق یک ۲۰۰۰۶۰ مدننتلآ یضاقنا «بوایقس

 ضمب هدشب رق ( وثلیوج لتساق ) مولا. یدبا
 . ردد وح وم یرلهنارب و

Phidon ( 2 ۱ ) ۸۰ دالیا لبق 

 هدنرپشسوغرآ كنان و هدن رلخم ران ۱ نودف

 یناکوکسم نامر و وزارت , بولوا رادمکح

 . رد ور ینیدلوا شعا داجا

 كا كمدق ناتو (۳نلندو) و

 < بولوا یشارتلکیه كویب ۱ و
 NS ٤ هد هقتآ هدن رخت رات 1۹۸ داللالق

 متاهل تیکعرف لقع . ردشغا تافو هد ۳۱ و

 ( هننآ ) ناسلوا معز یب هیماح كن رهش هاا

 قاط رب اهد و ینلکیه چ وا كنهوربیم Fe مانو

 هنتانبب زن كەنت ۰ هرکص ندکدتنا لامعا رلاکیه

 تالق رب روپمشم « بولوا رومأم عا تراظن
 هل رللکسه عنصم تاج یروک. دم رهیق هلش راجم

 ندنوت هی دین ]صوص!لعو :شعآنوط |
 «كرودیک هبهدیلا هدعب و ؛ شعاب ینلکیه روپشم رب

 قعای ینلکیه كنهنت ۲ « نکیا لوفشم هلفعاب یناکیه
 لاصتیما ءوس یوا نالوا ماست هنیدنک نوجا

 تاشایتارب هدابو « قرهنلوا ماتا هافاوا شقا

 كدنک هدنربس كن هب ذاک ههلا و «هدهسیا شعا |

 یبرلمسر كساشرب و

 عوزش ا ؛شملوا فنقول « قرهنل وا دع

 كل نم رح 7 یشوا شعب

 ریف
 » نادللامحعم هینیدل وا هصقر هد سل دنا

 ردروطسم هد ۱

)Firand0( ۷تب | كن هبنولاح  

 " قسیر ونچ .لحاسم ,تانسهرپ زج ۱ ا



 ر ی ف
 ۱۹۰۹ «بولوا هبصق و هطا كج وکر ب هدننرف
 هد ۱۱۶۰ و « طض ندنفرط رایلکنملف هدنخ رات

 . ردشغلوا دادرتسا ندنفرط رلیاهنواج

۲ ۰ ( (us۴ذاآص)ندنرلرادرسامور  

 .هبصق هکشلس كماش «بولوا | و
 هدرصم هدنسیدالیم ٌغیرات ۲۷۳ و ؛شوط هدنس

 یماقتنا كنه وز « دكرددا نالعا ینفاروطارمعا

 تفرکو ذخا ندنفرط نابلروآ «نکربشیلاح هغلآ

 . ردشعوا بلصو

)۴۲۳U5( ۰۔ر رب یهقاب رغم  

 ۰ نوو د راو )را ۱ 9

 نایصع یثراق هناینتنلاو یجنکیا هدنحجم رات ۰

 بولغم « هرکص ندقدنازق هبراحم چاقربو ؛شعا

 . ردشلوا روب هسفن فالتا «بولوا

 كن رپش هسنارولف (۳۱۲۵۵۶۵) وقت

 رد ساب الات
 نانناکشا د تیم هک ا را 7

 كع ره ؛تولوای جواكت 1۳و تو

 نم ندامور ى هنس ج 2 كدالم .ردىلغوا

 « هلزواجم ییارق «قافتالاب هلا ( سونابال ) نالوا

 لتقو بولغم ایاک یسودیجد یرادرس كلنا وطنآ
 (سویدن و) هردص هنس ییاو ؛ شا روح هبش

 رلىلامور .ردشلوالوتقم هده راحو بولغم ندنفرط

 . ردفورعم هلمسا ) سوروقاب ( هدندنع

 زوریف ری رکید ندنایناکشا هدهیبنجا غیراوت --
 «سولح هدنسیدالیم ات ۹ ۰ بولواروک ذم یخد

 ( ایجاد ) یثراق ه ( نایارت ) ندنررادرس امورو
 یبانص و مولعو «ینیدل وا شا قافتا هل رادمکح

 نییزتینیرهش نوفسبط نالوا تاب «بودا هام
 ۰ رد دص ف ودا شملبا

 هدیاربا (۳:۲05۵5)-زورید وخاب ۲ ۰

 نر تا

 دادرک دز کیا 0 بولوا کیش یچد

 5 ۷ مو ناد ص رھ یردار كجوك .ردیلغوا 1

 ته هنس ۳۱ 6 هل د ومق هت هدنس دالبم رات

 ه دهب راحت رب هدنخګ را 4A۸ 24 ری ن

 رد ی ف ۳:۹۰

 ییدلوا لار لا نع .بولوا ۱ زورو
 .ردفورعمهایتبسن یرمج «هلفاوا نک اس هدنع « هدلاح
 . رد وصهدینیدلوایسهدازدرشمه كانسشاجت شبح

 فرشم هلمالسا فرش « كرالک ه یون بانج دز
 هب وداز < هل وا ندهانبتلاسر لاحرا و ؛شلوا

 تون یاعدا هدنع «قافتالا هلح وکلا ن سقو

 نامع ترضح . ردشعا لتق ییسنع دوسا ندا

 . ردشعا تافو هدنتفالخ نامز ك ( هضر )

 ریهاشم ( سواک نب الم )۱. . .
 .رایتشدرز یابع و رف ءارعش ۱ اس

 ندکدتناتحایسوریس هدناربا تدمرب .بولوا ندن
 هدندنعرومأم ریاکنا «هلدوع هناتسدنه « هرکص

 كجروج لارق و ؛ شملوب هدایز یرابتعاو ردق
 هدن ریس ود رف همانهاش هاناونع « همانح راح » هنمان

 یی .ك قرق
 . ردشعا تافو هدنحرات

e 3ا دابا ژو رف هدنس هطخ سراف كلارا  
 رهش رب کسا هدنرزوا یرېن فاتسر و هدنونح

 یواب وقف ۲۰۰ كلا هدلاح ییدنش ؛بولوا
 .تولوارومعمو كوس هلبتقو «هدهسیا هدنلاح هب رقرب

 ۱۲۶٩ .ردشمزابهموظنم ر یواح

 زار بش و

 «سوماق»هلجنآ زاو كناوذقوجرب نداملع مهاشم

 كنب دابآ زوریف بوقعین. دمترهاطوب | نیدلادجم یحاص
 رب قحو یسهفیتع راثآ قوجرب .ردشهو ینطو
 یعدق مسا . ردراو 9 هارو هدک شنا كوس

 .دضع ندپ و لا «بولوا ( روک) ابو ( زوخ )
 . ردشعلوا هبمسل دابآ زورف ندنفرط هل ودلا

 تلانا و ۱۱۰ ) كناتسدنه و
 ۰۰ كنءهرک او هدنغاحنسو ۱ دانا زوریذ

 لحاس كنيرېن ( هنج ) قرالوا هدنقرش هرتمولکک
 یطخ لو ممد ندیک هدابآ هلا ندلهدو هدنراسب

 یبلاها ۱6 ۲۵۵ ۰ بولوا هبصق رب هدنرزوا

 ۰ ردراو

 ۱ یدابا زوریف
 نالوالوادتمو زومشم «بولواندتفا یاملع رمهاشم

 هب یزاریشقحسا وبا سا كل « سوماق »
 یهتنم ه ( هضر ) قیدصرکیوابانچ هدتاور ربو

 دغ یهاطونا نیدلادح )
 ( دم ن بوقعب س

 ءردبفل وم

 1 ا ین -- هلادعولا)
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 ر قاف EN ر ی ف

 هد کلم ءبواک هائد هدنج رات ۷۹ .رزاژا 1

 ۰ كرددبا دالب رود « هرکص ندکدتبا لع لیصحت

 راسو ریسفتو ثیدحو هنف ندن رصعیاملع ربهاشم

 < كرك ید هفرط و و ؛ شعا لامکتسا یولع
 دارو و كن راترضح ناخ دیزباب ناطلس مر دلی
 نع هدعب .یدا شلوا لثات هن رلناسحا و تافتلا

 ۸۱ ۰ نکیا یضاق هد دی ز « كرو هنتبج

 لبعامسا خيش « بودا تافو هدنشاب ۸۷ هدنخرات

 یمهح رق تعسو . ردشملوا نفد هنسهبرت كنيتربج
 قرق هدهفلتخحم مولع .بولوا ینارضحتسم تک و
 « طحلاسومافلا » هدتغل .ردراو ینافلات زواحتم

 عماج ا باجملا لعلاعماللا » ىلصا كباتک ییدتاهیمست
 «بولوا هرزوادلج ٩۰ هلناونع « بابعلاو ےک ا

 دز حو ییدلوا شتا راصتخا هدلخ 2 ا

 .رد و ص ینیدنلو یسهخسن رم كنلصفم E اهن

 رش یوا هلیف رش زیست ر
 یسوماق .ردراو یانیلات اسو یرلحرش هقراشمو
 یدنفا مصاع ندتساملعا زود یا ناخ دو ناطلس

 ندنفرط تاوذ ضعب و . هجرت هب هکرت ندنفرط
 لک ۱ كنب راحریش رددوا حرش قرەلوا ییرع

 ًارخا « سومافلا یهاوح نم سورعلاجات » نالوا

 هلینراصم و تم كن رلتررضح اشاب را ا یزاغ
 .ردشملوا رشت هرزوا دلح كو نوا هدههاق

 هدانا روهال كت تسدنه 3

 بونجهرتمولک۷ ۸ كروهالو ۱ زر

 ۲۰۵۹۵ ۰بولواهصقر یزکم اضق هدنسقرش
 یسهبراجتتیمهاویمهعلق اشاع نایاشونمتم .یسلاها

 هدنس ه رق ( هاش زورف ) ی ةدنراوح ۰ ردراو

 اب ر هدننی اراک هلراختس 2
 ر كدنهرس یساضق - . ردشلو عوقو هبراحع

 ۷۰۹ ؛ یمهیحطس هحاسم «بولوا ترابع ندنمسق

 . ردشک ٩ ۲ ۵۵ یسلاهاو هرتمولیک عبر

 هدانتساضق ( واکروک ) كنتلابا یهد

 هامسا و ید هدنب ونج هرتمولک ٩۸ كواکروکو

 رمد هدنراوجو یسلاها ۰ «بولوا هبصق رب

 . ردزاو یندعم
reرلا كللا ) ۱ 1  

 5۳ (رصن وا ) هاش ورسخ زوریف
 « بولوا یرادمکح كوص و یجتلآ نوا كوي

 «هنس رژوایاف و كهللا ندلد ام یردب هدنحرات ۶ ۰

 ناطلس هد ۷ و ؛ شلوا اسعال ارعما هددادعب

 شمقیچ هنلابقتسا  هدنلوخد هدادفب یقوحلس لرغط

 سبح هنسهعلق كربط هدننرق ناهفهاو ذخا «نکیا
 كلم یرلردارب « ردشعا تافو هداروا «قرهلوا

 تحت درقوجلس هدسراف لع وا و روصنم وا
 ءردراشمرّوس مکحاهدتدم زا رب قرهل و اه دنتعاطا

 [۰تعحاصیخد هنسهدام « هلودلا لالح » ] سم

Eهنتاقحلم هلبس هبصق رانا ۱  
 مسا نالی رو هجراینارپا ] روس رورو

 ۰ ردروک ذم ا ںرع نویقارغح ینیدلوا

 و رم ووح ید اه ام ۳

 - سمش «بولواندرایروغ ۱ هس رور
 هب رد هدنح رات ۱۳۳ ۰ ردیلغوا تك شلا ندا

 هلفل وا نوکشود هتعافهویلو وه «بولوا بفاخ

 ةا و و ؛ شلاق هدنلا كنس هدلاو تلود نوجا

 کوا ۰ بوشود .هتسوه 1 ماقتنا ندنرلقاتر وا

 «یقافتالاب تلودلاحر «هلکعا لتق یب ر ندنرللغوا

 داعقا یناطلس هضر یسهرشمهو « طاقسا ی

 ۰ یدراععا

 «بولوا ندننارادمکحل 7 اه

 درد ناعوا تا هاش زو ره

 هنردب «هدلاحینب دل وا 5 ۱ ۲ « هدنح رات ۱

 : دفن دل دوو تموکح یآچوا ۰ بولوا فلخ

 یتخت «هلبا لتق ییهجرت بحاص ناخ كرابم یسیاد
 « یدشعا طض

Eلھد ۳  EEیرخا  

 ندندالوا كنبناث هاش رداهم ۱ ماس ورق
 هتموکح زیلکنا هدنس دالىم 2 رات ۷ «بولوا

 ۽ نموا لخدم یذ هدمابق ندا روہظ یشراق

 شل وا لئان هن اصیصخت ندنفرط یموکح ریلکنا هدعب و

 « یدا

 ت تل ۳ ۳0 هدیاتسدنه 4 ۰

 ها ,ER ردلو ۱ هاش دودو

 e ندنرانک غاص تن هنج مبا

 ؛بولیرتآ هدیقرش لوط ۷۰۳۱۸" هلبا یلامش ضرع
 یرغوط هبیونح برغ هدنلخاد یسهطخ دنهرس

 لصاو ردق هراصح هدهفاسم کاهرتمولبک ۰

 , رولوا بثاغ هد راموق هدنسهوا كئوو ؛رولوا



 و ی ف
 هب ی ونح قرش ندلودح و هدنسهتروا كنسارح

 «تولیرتا هعشر نوزوا هرتمولک ۱۰ یرغوط

 یید.رولوا لصاو هنبرېن هنج هنب هدننرق یلهد

 هجرتلایآ لودح كوو ندا ابحاو اورا یرلرب
 قم تولوا یس هدرک اشنا كافلغت هاش زورف

 ۰ ندنفیدل وا شلوط هلموق یسارح هلنامز روح
 : ردراشغا ریهطت رازلکتا

 نکد تن ات سدنه : اه لر

E a eثموکسیدنب هلبخ ۱ سو  
 ناطقا : اولو ننک ولم. یسهلالس ب ,نروس

 ناطلس هدنخ ران ۸۰۰ ۰ ردیلغوا كاهاش دواد
E.یردار ۰ بودا دوعق هت هلطاقسا  

 ؛ شقا اصالاربما هلناونع ناناخ ناخ یناخ دجا

 لاصیا هالاب جوا

 اک نک رھ و هنس ۲ ۵ « كرهدنا

 5 وکشووف كنتلود یتمهم و

 هد ۸۲ ۵ « قرهقارب فلخ ین ردارب هلاراشم

 ا (لداع کالم) |

 نروس مکح ه دل ی رو رور

 ندرلهلوک یثبح لصا نع «بول وا ندنکولم روب
 مولاو ؛ شلل وا لثان هتموکح هدنحرات ٦ ۸٩۹ ؛نکیا

 .ردشقا نییزتو راما ین رهش روغ نلنید ونهکل
 تافو هد ۹ «بوروستموکح هنس چ وا زکلا

 ۰ ردش۶ا

 نروس مکح هدیلهد ۱ قلغت هاش 4 تب
 ر ندنسهلالس قلغت سر رم

 یردارب كقلغتنیدلاثایغ ناطلس بولوا رادمکح

 ناطلس یسهداز مع . ردیلغوا كبجر رالاسپس
 لیهد هدسنح رات ۷ ٩۲ «هس رزوا ییافو كقلغت دمت

 « هلتکلم ةرادا هلتناردو تلادع لاک «بوک هنتخت

 هدوج ونار بابسارتاسورل هعلقو رالودج قوجرب
 هدمشندلارصان یلغوا هدنخرات ۷۸۰ و ؛شمرتک

 هلای وم «هدهسیا شتا تغارف رابتخا «هلکرت تخ

 یر کا اا اقا < ندنشدلوان وکم ود هتهافس

 ۷۹۰ و ؛ شلوا روع هغلا هنلا یدنک هش

 یوروت یکیا . ردشعا تافو هدنشاب ۰ هدنخم رات

 هد ایا ٠ هدهسرلشع | دوعق هت بقاعتم ییرب رب

 .هبلایوم نوک هنس وا هب « قرهللوا طاقسا

 ؛ رادتقا كه اش زورف :یدشعا ظش ډم نیدلا اپ

Fi 

 وع 6 یهاشزوریف تاحوتف »«بولوایتد یی دا

 . ردراو اب

RYن لا لالطب ۰  
 2 م ناغ 2 ۱ 2 هاش E مو

TR KEناطلس « هدنح رات 1۸۸ ء«بولوا  

 ۸ ٤< هلدوعق هت .هنرزوا یتق كدابقک ندلازعم

 یداماد و یکی ۰ 4 ندک دروس تموکح هنس

 یه ةلنابصع نالعا نیدلاءالع یسلاو دابآهلا نانلو

 زورف .یدشعا سبح هن هعلق رب یا و « طض

 وا یسوم تاتسلالس نابخلخ هاش

 ٩ 2 تا و۶ يلوا < نیدلاءالع موقع
 كرت هلالس و . ردناخ كرابم یربخا و یجندرد

 توت ۳ ندرلز و

 1 یدشمک هنسهلالس ناهاش قلغت و

 ۰ یدا بتونم هنتتسنح

 هبصق ر سا هدنن رق درد ۳ رز

 - رش ول ندنابناساس | ۱ دابق رور

 :٤ یہا ضد رکاب كدابق یرد كناو

 ها هلل هلا تاه 1 ۹

 نام هدتنلاح ناتسشروغ ۱ هوک ز وربف

 ا هد رق دن واند هدناتسربطو هعلق رب رکحتسمو

 صعب «بولوا هدلب رب هدناسارخ ۰

 یار طقسم تكناملع ربهاشم تاب ریف

 . ردروطسم هد « نادلبلاجعم » ینبدلوا شعو

 ( تول ) كن هسنارف (1۵020) 1۳

 هرمولک ۶ دكروهاق و هدنتلایا ف

 < بولوا هبصق ر رک اضق هدنسدق مش لایش

 ییعج تعارز «یسیدادعابتکم ؛یدیلاها ۲۳

 . ردراو E زب و

 رم نا ةریزج ندنتاقحلملصوم ۸
 كچ وکر ب هدنبرق (هرزج) ینعی روباشیف

 . روندبا نایب یوج توقاي یغیدلوا هبصق
 هنالآ ( ۳۱۵۷۱۵ ) تخف دوخاب

Sas 

 ا تسلاو  i KEبولوا ٤

CET هد ۲ 

 ها 3 ا نا 8 (ان) ادتا

 « هلکرت یروک دم رهش ۰ قزهنلوا ماهما هلکلز بس د
 .«يديشاوا لعم هدنن ونفلاراد اروا ,دارهاکح هنیلرب



 فرم ثكقلخ . هدنرلالتسا یبنالآ دل زسنارف
 ۰ دارهدیا دارا رلقطن غیلب كجهدا جسیهت ینتیج
 ینسهفساف لوصا كتناق . یدشعا تمدخ هننطو

 دافتا لوصا رب صوصخ هنیدنک ء نوجا لاک ا
 هفوصت لوصا نلنید میتتناپ اج ردت « بودیا
 هرزوا دلج نوا زکس یراث | تابلک . یدشعاص
 . ردشلوا قو مج

cau )۳۱۵۱۱ ۲ةبلاب»  
 ۳ » ۱ رور شو

 : ردراو

 ضرع ۲۳۳۱۲ هدیونج یاقرفآ یو
 ادتا «هلناعن ندنغاط ( پاوقیک ) عقاو هد

 « قرهقا یرغوط هب رع هدعب و هب ین رغ توتح

 كنيسالطا طبع رحم هديب ونج ضرع ۰۲
 ۳ رولیکو د هس وق ( هتک 81 ))

 «بولوا هدنرحپم ینورب دیما ین
 ندنتهح ناتسرفاک دروک ذم رجم تقو لیخ رب

 ثانسهلساس (هکر و وتشا) .ردشعا لیکشت یدودح

 هلناعبن ندنغاط (غریدزیا ) نالوایس همش قرش
 ۲۳۰ ۲۰ .هرکص ندنایرح كلهرتمولک ۰

 هیتر لوط ۲۵" ۳۹۲ ۶۰۳ هلبا یونج ضرع
 . ردقوچ یرعبات . رولیکو د هبیدنه طبح رحم

 ییرغ كنيونج یاقرفآ یبیحنچوا
 ندنفرط رلیلر « بولوا هدنتکلم (اقامان) هدنتهج

 یواح ضرع rr Er . رونلوا هبمست (بۇ1)

 ندنغاط (ساوا ) هدیقرش لوط ۱:۳ هو" هللا

 ندنایرج كلهرتمولبک 1۰۳ یرغوط هبونج «هلناعبن
 . زولنکود هنغامربا ( دایوا )و تم

 كحوکر ب ندنسبحاوت هبرغ كرصم ۱ ۰م
 هد « نادلبلا محعم» ینیدلوا هبصق |هشیف

ORY 
Eندنرالوق كبرعلا لطم هد رصر  

 ۱ ور ۰ ودر وب ۱ نحم

 . یدرلیربو مسا و هدهنسهلحم رب نالوا بيرق

 هدنتلایا هنیطنطسق كرازج (ضیفلا)
 هدنونح سود اف ۱۳ ضیف

 رب لدبم ندلوک شموروق هدرببک یار قرلوا

 نايا ندیرعلا يداو هدننامز رلرومای ؛بولوا رب

 «بولوا تبنم كي یغاریوط ۰ ریلیصاب ندنفرط رالیس
 ,ندنکیدرو تالوصحم قوح هدنربدقت یساورا
 زسنارف هنرزوا یرامابق ندا قبس یسلاماو
 «ندنفیدل وا شلدا یفن نداروا ندنفرط یموکح

 تکرش رب نوا رامعا ینساروا یموکح زسنارف
 ۰ ردهدقمشنلاح هسدقع

 ارعش رمهاشم نارا (نسحم الم) | .. ۶
 ودلناماک اک وا ندنسابلغ ۱ ۳

 هدهیلقنو هیلقع مولع راسو فوصتو ثیدحو ریسفت
 هلنالقع و یفوصت هاتمکح «هلغلوا یحاص لوط دن

 هنادىم تافل أت لی كردن ےس یابلق

 ییا هل رانا ونع « یقاص» و « ینصا»

 « یناو» و «حیتافم» قلعتم هدح هاش مش ریست

 «ءاضیلا ةحلا » راد هقالخاو ىرثا کیا هل رلناونع
 كولم . ردراو یراث اتو یاتک رب هلسنا وذع

 كنو «بولاثاب هدننامز ینا سابع هاش ندهن وفص

 "هلج تب وش . یدیشلوا رهظم هنتافتلاو رازعا

 : ردندنراعشا

 عاماد هدیشک نارا تبع ز نازا

 ماب رک دشکیم یرکد تیعع هک

 ودراو یم.راف ندنسارعش ناتسدنه دک

 ید تانیشک چاق رب شملیوس راعشا هدنرلناسل
 ةضور» هدنشرا , ۳ یر ندرلنو « ردضلحم

 . ردشمزاب هموظنم رب هلنناونع « ضیفلا

 AIT Mas ۱ دابا ضف هدنشهطخ دوا كناتسدنه ی

 (هرکوک) مبات هنغامریا كنك قرلوا هدنقرش
 « بولوا رهش رب یزک تلایا هدنرزوا یربم

 یدازاپ كویب «ییارس چاق رب «ییلاها ۰
 یرلهبارخ ك.نع دق رهش ( هبدوا) ۳

 ۱۹ س یس هبحطس هحاسم كنتل ایا و

 , ردنشک ۳ ۳۷۹ ٩٩۲ یسیلاهاو هرتموایک بم

 مولا هدطسو یایسآ ۱ 9 و
Car۱ ها ی  

 كوب «بولوا هبصقرت یزک كنسهطخ ناشخد
 ها ردراو یسهاخ ردق ۰۰۰ و یس هعلق « یرازاب

 بیرخت ندنفرط یناخ زودنوق هدنلئاوا قباس نرق
 E E ردشموا راما نان « هدهسدشش وا

 ,ردعتاو هدقرش لوط 1۸۱ هللا یلامش ضرع



 ضط یف
 هدہق رش نایک ر عات هلىح 1

 ۸۵ كرغشاكو مبات ھا دابا ضیف
 هلنا یلامش ضرع ۲۹۲۲۰۲۲۵" و هدنقرث هرتمولک

 هبصق رب عقاو هدیقرش لوط ۷۳۲۵" هه"
 زا یسلاها ردق ۰ «بولوا

 نیتسایرلا

 ی و یدنفا هللا ضو

 هدانرلرود 1۳ ناخ ادجاو ینا ناخ ناملس ناطلس

 ءاملع شمک هبهیمالسا تخیشم دنسم هعفد یکیا

 نیدلاسمش روهشمو لمورضرا «بولوا ندهناْمع

 ردپای تاب رک یر
 ۱۰۷ ۶ ءدرهلک هب داعسرد وام ندکد سا

 . یدشلوا داماد هب یدنفا یاو هحاوخ هدن رخ رات

 هزاخ بناح نوجا فرش جح یافا هد ۷۸

 هد رهشکی نونا E IYE و « هاتم رع

 ندنفرط یردپ ناق «قربارغوا هباروا «هلفلوب
 هد ۱۰۸۰ و «شلراقبح هر یهاشدای ترضح روضح

 یس هحاوخ كنباث ناخ ینطصم ناطلس هدازپش

 د هد ۱۰۸٩۹ و ؛شلواسردم هد ۱۰۸۱ و

 هد ۱۰۹۷ «تولوا رومام هتنطت كد نا

 فارشالابقن هزکصهتسرب و یرکسعیشاق لناماور

 ناخ نابلس ناطاس هد ۱۰۹۹ هرکض ندقدلوا .

Eتخت  aب هملاسا تیعم فرم  
 یتسانمهلرلابروز هک نوک ۷ ۸ «قرهلوا بصن

 <: یدیعشوا ىن همورضرا و «لرع لحي قلا
 تااملعم .بقاعتم یتسولح كنبات ناخ ینطصم ناطلس

 هدنخرات ۱۱۰ « هلبلج هتداعسرد ءءاس هنقح

 قجم ا ٤ بولوا مالسالاخيش انا «هدهن ردا

 ندکدا هرادا یاوتف روها تادم بب زق هنس

 كوكب هدنفرظ تدم زا یتسابرقاو دال وا کس

 ینقح كنقحتسم « كره دا لاصبا هراصنمو هنر

 هرکصندنسیدنک «هنلغوا كوب یحو ؛شعالاطبا

 هلتروص رب قوبسمان یلثم « هرزوا قلوا یاقم اق

 ها هلغاوا شمر درو یتسهباب هبمالسا تشم

 ۱۱۱۰ <« ندنفیدلوا شتا رکلد یومعو یاملع

 هلسیدنک داسف بابرا هد هنتف ندا روپظ هدنفهرات

 - دنیا رارصا هنب رللوا میلست هنیرایدنک كنيدالوا

 ترد «قرهنلوا تقفاوم هترلوزرآ راجا «ندنرلک

 هبایقشادب «عفرلادعب یرلهیملع تفص «ربارب هللغوا

 هدازپم

r ens 
 ردغاوا دش هدهردا «هلغع وا ملست < kرا تاذر

 لی هدنتکلغ تخبشم دئنسم هعفد کیا هدا

ES ۱ 
 0 ص یا ف

 «یناتکرم هلناونع «كوللاةحيصن» «یسیواتف «بولوا

 یراتاقیلعت هد اقعح رش ء«یرلهبشاح هب یواضس ریسفت

 قوج یند یارامو تارخ .ردراو ینافلأت راسو

 .ءارفلارادو هسردمو عماجرب هدمورضرا «بولوا

 « هسردمرب هدهرونم ۀندم «ثیدحملاراد رب هدماش

 E € و ایا و هسردم ر یخد هدلوناتسا

 رد روم جد هاطخ نسح : ردشمرىدىاب

 دار وا١ ) 2

 ناخدجا ناطلس i ۱ یدنفا هللا ضىف

 شیک ههیمالسا
 كنبدنفا دیعس وا مالسالاخیش «بولوا نداملع

 شبنوا ؛بولک هاند هدنرات ۱۰. .٤ .ردیلغوا

 یسردم یس هسردم ناطلس هامرپم نکیا هدنشاب

 زارحایتسهباپ لوبناتسا هدنشای شبیرکیو «شلوا
 هد ۱۰۰۵ و هطاغ هلس هاب یییامور ًاقاعتم هلا

 لرع هنس وا هو ؛شملوابصن هنفلیضاق لونناتسا

 ۳ ندقدلاق لوزعم هنس چ وا نوا «قرەنلوا

 یرکسصضاقلیامور هد۱ ۰۹ ۷ ولوطا ا هد ۱ ۰۷

 هنس رب .ردشلوا مالسالاخیش هدنخرات ۱۱۰۱ و
 ندقدلاق هداوتف دنسم نوک ز کسو یآ زوقط هللا
 مظعا ردصهدن وباع و و طح !هانتح یر ورم اركض

 رلزوسضعب ازسان هلبا بیذکت ییاشاب لغ یعهبارآ

 هحزول ء قردللوا لزرع هد ۰ ۳ ندنکیذللاوس

 ینیلخ ۰ لوا رداص یهاشداب نامرف هنفن هر هطا

 هدنسلاپ یک هدیلقدنف هلبتعانش كنبدنفالع ىلج اتچ
 لع « هدهروک ذم ۀنسو ؛شلروم هدعاسم هنتماقا

 :«بولوامالسالایش اینا .هنرزوا یافو كنيدنفا

 یاوتف روما تدم بیرق هنآ ق یکیا هللا هنس کیا
 مظعا ردص- ید هعف د و 3 ندکد تا هرادا

 هد ۶ «ندنکیدمهنیک هلا اشاب ىلع یهمروس

 هلقاق هدنسهنداح زقاسو ؛ششلوا ینن هزقاسو لرع
 ششتوا لیوح هرصم یسافنم و ؛ د هل همشح

 6 قرهللوا قالطا و وفع ا ا تدم ر . یدا

 ا ۱۱۱۰ «نکیا هدکعا تماقا هدیلقدنف
 ته لع قحو هنونفو مولع کا .ردشعا تافو

 . یدا ردتقم هیاشنا و رعشو انا یجد هموجو

 ) دار د و | یدنفا هللا ضيف بس , ۵ ۳ اما ۰ ۰

 « هداز داماد » ]

 1 ۰ تمحيص هنسە دام

0 



 رات هنسهرادایابع كناتسدنه 4

Eهتساضقشدن؟هدنتلابا (نکد ) ۱ را  

 «بواواهبصقر عقا وه دیلامش ضرع AS عبات

 . ردراو یسلاها ۸۱۳ ۵

 وا ار رک ری یا 1

 ا كاد چ وا هد ۱ رب

 لانق هرک دن بحاص (  نیسح ) یسیترب
 ۰ تولوا یردارب كح وك كنبلح نسح هداز

 رک وا تب وش .یدبا تالاس هیاضق قیرط
 ناب هدیا لد هعت هدناج كبل رارمسا

 ناربح هدهلاح ودع هلبقاقن ريشمش

 ۰ تولوا ندتماعز باب را یسحنکیا بیس

 هدنلا یرلهلوک یدنک هدنرفس یسهرصاح كنهنایو

 : ردکنوا تب وش .ردشلوا دیهش
 یدید هم لوا بونا ندندنیس هدنتسوا مرق

 هنتسوا ناکسموا یدنا رون یدشلوا هلا مظ

 نونشروط 0( هللا دمع ) یسحنحوا

 کلاس هساردت قبرط « بولوا یغوا كنب اش هداز

 : ردکنوا تب وش . یدا

 ماب وخ هاش وا ندنرذکمر اک
 ماج نوچاریس یداک هيل *هچ رد

 ییا ندنسارعش رهاشم ناتسدنه

 : ردصلحم كناذ ۱ ی

 یلنکد هدتیاور رب ( یضیف خيش ) یسچنرپ
 كهاشرک | دوم «بولوا لە هدتاور رب و

 شل وا لثأت هنناونع ارعثلاتالمو نشو یروظنم

 لضفلاوا خیش یرداربو كرابمخبش یردب . یدا
 ؛شلکه اند هدنمرات ٩۰

 هدنخرات ۱۰۰6 ۰ بولوا التم هردص قبض و

 اتکا هتناسل Ee ردشعا تافو هد 1

 هم سلف كرلودنه وا ند رنا 1 بولوا

 تادا و جرات .ردناذ و نالوا فقاو هننابداو

 . یداندربهاشمیخد

 یحاصلوطد ید هدبطو هفسلفو هدمولع راسو

 ؛یرلهبوظنمو راعشاقوجم هدیسراف نان , یا
 نت قرکتتانس و یسهرودتم تاشلات

 رب هایناونع « ماهلالا عماوس »۰۰ ردراو یرلهجرت

 و
 املع ریهاشت یر نرق وجا هللاضف

 مس هام E كاتسدنه «بولوا ندنسارعشو

 ۱۳ نرو تسوکچ ہد لاا :روک دم 8
 ۰ یدا یضاق هدنتل ود ینجوم دو

 تک ا
 «ینیلأت رب هلیناونع « مالکلادراوم ۰ نیربش ربسقت
 رب یناونع « ناماد لان » جرتم ند ( هتاریاپم)

 «اتینک اج » جرتمندنناسا یرکسناسهن «یسهموظنم

 ی و یس هلاسر ییا هل رلناونع « یتاوالبل » و

 نابلس »۰ « راودا زکح » : ادیلقت هب یاظن

 « همانرک | » <« روشک تفه » ۰ « سقاب و

 «یسیونثم شب هلراناونع « ناماد لان » زا رگ هو

 یراث۲ راس و یاوود بترح .ی اشنم ةعوغرب
 ینیدلوا لاب هاتک ۱ ۰" یراثا تایلک . ردراو

 صلح ید ( ضاق ) هدنرمع رخاوا ۰ رد و

 هلطو هفسلف و یفوقو هنناسل کا . یدردیا

 شا هللا هدبقع نالطب الهخانس یلغوت

 : ودندن وام ١ هلج تب وش . یدشلوا

 یادیم هچ مرح ماب رتویک یا وت
 ا.اب رب 4تشر نات لد ندیکچ

 هم( یان رس داد هلا خیش ) ییحنکیآ ےس

 < تولوا ندنساملع و ارعش یرود هاش رکا

 ۰ رد راو ولات هاناونع « لضافالارادم » هدتغل

 ردکتوا تب وش

 داود وو هلال س زا دوز خر مک
 دوخ نورد درد مکیم اراکشا كتر ناب

 هال رق ۱ دیو قو جالا دی

 «شمزکی فرطره كدنه «هاتلحر هناتسدنه هدننامز

 خسشو «شلوا ریظم هتنافتلا كبملاراشم هاش و

 ید یطخنسح .یدا شمخیروک هلاضابف " یضف

 ا تب و نیم

 تسا تیاکح اه رک د تسود رک ذ دوصقم

  )Phi aie) ۱ Eهب داقرا كنان وب خطه 

 یسههارخ رپش رب یعدق هدنس

 هنتدابع كنولوتآ نالوا هبانک ندسمش ۰ بولوا
 « هدهسیا دوجوم یرلهبارخ كنیدبعمرب ص وصخ
 هزدشٌملوا لقن هنسهزوم هردنول یرا۲ لزوک دلا

 هللا قشمد هدماش ( قبفا دوخاب ) ۱ 9
 لحاسكنل وک هر طو ةا هب ربط یو

 «تواواهبصقر هدهفاسم کالهرتمولک ۲ ۳لندنسقرش

 عماج رب یواح یرلنوتس مدق كي و لدبم نداسیلک
  ردراو لرش

 ۱ ینعب ندرا ۰ بوش او هدنراوح س

 (قبف هقع) هدهزاغو نلبک نوجا كمرک هنسیداو

 ۰ زرد

 هع رت



 لی ف
 ریهاشم زمکترو ( Figueira ) ك

zaهدنخرات۱ ۵۱ ۰«بولواندننوب رح  

 طرض یبسه رب زج هرتاموس هنمات اہلاراشم تلود

 ۰ یدشعا

ll (Figuiésas, Figueras) ۱ 4f 

 وريجو هدنتلابا هنولسراب كنابن 9 ی

 «بولوا هبصقر هدنسقمش لاش هرتمولک ۷ كە

  یرلهلشبق « یسهعلق مکحتسم ء«یسیلاها ۰

 : رد راویسهب رکسع تاسسوم سو یسهناشوراب

 رهشرب یزکسع كانسهطخ مزراوخ 1
 تایم و (هروصنم) هدعب « تولوا ۱ ليف

 EE NL 6 عنکر کد

 هاو هدنسهطخ قلماح كغلد وانرآ ۷ 3

 كن هنابقرهلوا ES تالو تالاف

 هدنسشراق ی.هریزجهفروقو هدنیغ هرتمولیک ٥
 اش قرش هرتمولیک ۱ ه كنهدايص نانلوب یسرلکسا

 ناھ «بولوا هبصق رب یزک سع اضق عقاو هدنسل

 هه دشرویسلاها ۵۰۰۰ هرزواقلوا اسم یسهلج
 « هزورب اتو یساضق تالیف -- ۰ زدراو یتکم

 «هلیساضقهینابسفن ًاقرش « هل راقاجنسیرکر ا الاش
 < بولوا دودح و طاح هلرم لحاس ید ًابرغ
 ۲: ۱۷۹ و بک ندا رق 1۸ هلیسهصق تالب
 ؛هدهسیا یلهضراع یسیضارا ۰ ردنوکسم هلبا یلاها

 روتسم هلراحشا راس و هل راحاغا مدابو نوت ز

 یماوه . ردراو یرلیداو تبنمو یرله لزوک

 ندرلرب كسکو نوجا قمالشبق «بولوا مالم كي
 كب تعارز معا قجنآ . ریا نوبق یلبخ هرلاروا
 هدنتتسن یدادعتسا كناوهو قاربوط «بولوالمهم

 یغوح كنم راج اغآ نوتز تح ۰ روسهنلوا هدافتسا

 .ردقو ندا ته هنرایش۲ بولوا هدنلاح یاس

 دوانزآ یسهلجو 2 هرزوا تا اضق لاها

 «هدرل هسیاروپمشم هاتعاحش و تواک ذ ترفو «بولوا

 یراتراپم و وزرا هس راشیا تاناوبح و تعارز
 ۰ ردقو

)Philadelphe) Oبح » عي  

 و 1 ۰ « خالا فل دال

 هن رلهرقف یجنکیا كنب رلهدام « سویملطب »

 اشدالبف
 ۶ ۶ هدنتم ول هزت

 تقروب ون ۰ هدنسقرش

Philadelphie )یاش مآ (  
 - اولبسناپ كن هعمتح كلام هدیلامش

 لامش هرتمولک ۰

 بوضج هرتمولک ۰

 ۲ ی ف ۳:۹۹
 E ۳ ا لک ود « هدنشیغ
 _ ندبصنم یکمدیسالطآ طیعرع دلت وب و ۸ ندنس

 ”4o1 o قرهلوا هدب راقو ارام ول ۰

 رب هدسیغ لوط ۷۷ ۲۹۱۷ هلنا یلامش ضرع
 © ۲ ۱۰۰۰۵ ووا رش كور

 صوصخ هبهسیفنمیانصو ه هیعیبط نونف «ینونفلاراد
 یسموم ةناخبتک مساو «یرلابمداق ۲ یرتآ یرتآ

 كو ‹ىرڵەزوە ددعتم «یتکلاراد ددعتم رکیدو

 « یرلورتایت و سیلک عنصم «یسهننا هیمسر راود
 « ناداعم « یسه خو هبملع تاسسّوم قوح كب

 یرلهقن اف هرتاسوموم ءرکش .هنیک ام ؛تاجوسنم
 نانلوا رک ذ ایفلدالیف .ردراو یتراجت كلشیا كو
 هدنسهقایروا کالیکلیوش اسقو هدنسهرآ دلرپن ییا

 واک ۳۰ هج و یرپن راوالد هدتروص ر نیغیاپ

 یا هرغ ندلفرشو « رولوا دم هدلح كلەرتم

 هدنسهژا ربن کیا ۰ ردلکد یغاشآ ندهرتمولبک ۸

 .تونازوا قاقوس ۱۰ هدنتعسو هرتمیرکب شبنوا

 هرپش « قرههازوا قاقوس ۲۵ هدهدتماقتسا روا

 یرب ندتسهنروا كرپش . رویر و ینلکش خرطس رب
 « بونازوا هداج عساو ییا "لوط یربو اقع

 یرلهناخ . رویا ےسقت هب هلح اوب ؛ یرهش

 لزوک كنیراضعب «بولوا لتاقکیا هرزوا تیموم
 . ردراو یر هاب كچوک طاح هلراقلقمراپ ریمد
 ؛بولواكسکو و كويب هیمومعو هیمسر ها زکلاپ
 سوفنتنک ایفلدالف .رلرونلواقرف ندرلوا یداع

 ندوغاقش و قروون .هحهریاسو هبراجم تیماو
 یرهش یحنحوا كن هعمتم كلام « قرهلوا مرکب

 امرفمکح ثنوکسموتوکسرب هدنجما ؛ هدلاح ینیدلوا

 ره و ؛ رویلروک ماحدزا ی هدقروون « بولوا
 سانحا «بولوا یسهناخ صوصح هنندنک كنه اع

 .ارکو یرللتوهنوکسم هلا یلاها قوجرب ندهفلتخم
 . ردقو یرلهناخ

 هدنرخاوا یدالم نرق یجشد نوا اشلدالف

 همیابم قد رالرب ادق و احلص ندنفرط ( نیر
 هدنرات ۱۷۰۰ :بونلوا سیسأت هدیضارانائلوا

 كنهرتلکنا هعمتح كلامو ؛شمک هنلاح هبصق ًاتداع

 ۰ یدو یز ص دارحرم و یه زومعم

 نالعا هدرهش و ىلالقتسا كنهعمتحم كلام لوا لا
 عایجا هداروا یو سلجم هعفد یجنرب و «شکلوا



 نوت هلدهتیابن دلرصعیجنزکس نوا . یدبا شتا
 یزکم كنتموکح هبناوایسناب و هعمتم كلام

 هنوتفیشا و قیزکس هعمت ج كلام هد۱۸۰ ۰ بول و

 ءهاغملوا لقن هغروسیراه هدییزکح هیناولیسناپو
 ۲۱۷۲۰۷ جم | تقو واو نانلو مورح ندتن کي

 شا ۷ زار ابفل دال نانلو یسلاها

 ترا و یسلاما نا یو ه دعت « هدهسا

 < هلغلوا دعاسم یخد یقوم « بوت رآ ییانص و

 .ردهدکتاعسوت هکدنکو شلو یەح رد کی دمش

 قاحیص كب نیزاب و قوئوص كي نیثبق یساوه
 ۰ ردمالغاص اذهعم تواوا

)Philadelphie) ۳هدینوطات 1  
 رپش الا ناک هدشالو نیدنآ ال دالیف

 هتسه دام « رهش YT « ] . ردیع دق مسا كانسهصق

 1 ۰ تعحاصح

 افل دالامف

 ۲۲۰۰ ؛بولوا هبصق رب هدنبونج هرتمولیک ٩
 . ردراو یسلاعا

 هرتمولیک ۷ ۵ كنمدو و هدنتلایا 2۲

 یسالطا طح رحم یرلوا هدنسپ رع بونح

 هصق رب هدنجما یوق ( وا تنس) یهدلحاس

 رقاب هدنراوحو یسلاها : ۲۲ ۵ .تولوا رلکساو
 ۰ ردراو یتدعم

 ۷ هد رق تاون الاتاب هدیاورش 5 ۳

 ناف

(Filadelfia)هر الق كنابلاتا  

 كن ورتساقنو هدنتلابا هروبرتل وا

 كن .دااهاو «یشیدلوا هبحانو هبصق

 بودیالیکشتموترب لقتس نیدتم هلبایوسیع نيد
 هد«نادللاحعم ۱1 ییدلسد ¢ هاشنالبق « هراس ر

 . ردروک ذم
 Philctère) و (Philatèrus و

 ثنس هم دق a هر رب سو ریل

 هنکلیلاو همغرب ندنفرط قایسبل « هدلاح ینیدلوا
 كناروا هدنشرات ۲۸۳ دالبلا لبق « هلغلوا صن
 تموکح هنس یرکی « قرل | هنلالقتسا د یتتموکح

 بول | ینمان اک ب یا ؛شمروس

 . ردشل ا یاونع و ( نموا) یفاخو یکی

 رهاشم هرتاکنا ) Fielding ( ۱ غنیدلیف

 توا ندنناسپ و هیاکح

 هد۱ ۷۰ ٤و «شمعوط هد (قرابماپمراش) هد ۷

۳:۷۰ 
 هک ي ۰

 ۱ م

E EC 
 یراباتک ورتاتو هباکح , قوج ی . ردشعا تافو

IN 

 یرعم كنسینانو مسا سویلیق 3 هو
 طلغ ند ( سوفلف ) نالوا ل سوم

 ردنکسا هدهبقرش تل ران هدهمانهاش «بولوا

 « بیلبق » 1. ردمسا ناي ریو هش رد كن رقلا وذ

 [ ۰ تعحاص هتسهدام

 هکحضم دق ناتو (Philémon( ۱ , ر

 < بّولوا ندنسارعش سیون ۱ نوملیف

 ( سلوس) كنايکيلیک لوا هنس ۳۲۲۰ نددالیم
 قوج «نکیا هدنشاب ٩۷ و ؛ شنوط هدنسهبصق
 هکحضم ردقناکس .ردشا تافو بولتاق ندهلوک

 .ردشملیهنل وب یراهرقف ضعب زکلاپ «هدهسيا شمزاب
Fei-Louan-Tou) rSكنبح (  

 هدنلحاس یونح قرش ۱ و ناول ق

 نیج «قرەلوا هدنسیلامش مسق كنتلايا ( ناکوف) و
 ٤۰ کاو ۱۲۰ یو هک .ردوق ر هدنزکد
 «نوصم ندراکزور ره  بولوا ردق هرتموایک

 هلرل هطا و رلنورب قلغاط مکحتسم یبطو نرد

 نن نامل یجنر كا كن اند «هلغمل و ظ وفحم

 تكرملسهب اراب هنسهظفاحم دارلاغ ود مسج < بولوا

 نزد تاب ی دادعتسا

)Philopemon) ۱ .„ ۲ك دقنان وب  

 زیرا زاد BES ۱ نوع ولیف
 كنابداق را لوا هنس ۲ نداسع دالبم «بولوا 1

 اساخا و ؛ شمت وط هدنسهبصق ( سیلوب ولاغم ١
 یراق هقافتا وب .بودا تمدخ هدنرکسع قافنا
 هرالهثیسم هارابلهتراسا هیعبو هرایهبلوتا نانلو
 هت رابسا ء كرهدا رلهراحم قوج ر یشراق

 ء لتق هلا یدنک "ی (سادینخام) یرادمکح

 شا راجا هکمرک هقافنا ی ( سیان ) یفلخ و

 ۳ هبایداقزآ 2 رابل هنتسم هدعب . یدا

 دنترک كتمشد «.بودنا قوم کتی

 ر ر یر ا
 ۱۸۳ دالبملا لبق ندنفرط (تارقود) یداق
 كوص دلا كعدق نانو . ردشملوا مست هدنحرات

 نانوب هلبتافو كنو .بونلوا دع مدآ یکیدریدشیت
 . ردشلوا ضرقنم قیئدم رود كعدف

 (نوینمرای) یردب (۳۸۱0۱۵5) دب
 یروظنم داردنکساربار هلبا ۱ ساب ولف

 رادمکح ینسیدنک ندنرادبح یرابیقر بولوا



 ل ی ف
 فی رلغا مایا هاغلو هدنتین دصق ءوس هبلاراشم
 یرلکدد كنرانمشد « هدقدنل۲ هقاطنتسا تع

 «قرهنلوا كح هنمادعا هر قحان هرلکا قیدصت

 ۰ ردیوا حر

(Plilodême) j ۰نایت مدق نانو  

 هتهذم دكروقسا «بولوا ندنم مدولبف

 هدهبروس هدنرت یک لوا نداسیع دالیم . . یدبا عبات

 هافل اتو سرا ء هلا لاقتنا ه امور < بوغوط

 E ههرانسو قالخاو قطنم . ردشمشایغوا

 .ردشلو یرلهرقف ضومب زکلاب كنىراث1 ۰ بوزاپ

 تعحاص هتسهدام « هر ولف » ] :

 ] i | هنىروليف
(Philostrate) E: ۰مدق نانو  

 ندنراتروما و نویفطنم ۱ تاربسولی

 هدتاور یو هدنسهطا یا هدتناوررب «بولوا

 هدامور هدب دالبم لنرق یحنحواو نش و هد

 لاوحا مارو هفطنم . ردشموب لوغشم هلسردن

 .ردراو یا چاق رب ماد هبه راسو

 ۱ تدتفولف

 اغوا كن رادمکح كنىرب

 یدا قفر ك کک

 نالوا شل دا میمسآ هلسناق كناهردزا روپشم رب

 یتسهعوک هرب رب بودا میلست اکو ییرلقوا
 هدعب  یدشعا هسا ساعت یک و

 یرلقوا ول « هدنرکدتیک را ۱ورت رلنانوب

 ناب نهاک یراتح هبمهلوا بلاغ :هکدمرک هلا

 ید وب «هدنراقد ر دشيقبص یتبتقواف «ږلکما

 HN E E O O را
 یراقواو + شمرتسوڪ یقرهروا هایغابا هر

 دكرنو .هدهسیا شتا تع رع ها ورت باحصتسالاپ

 ؛شملجآ هرای رب .دلکمشود هنب رزوا كنغایآ یرم
 یوگا دقرا هک «شمتا نفعت هد هحرد وا هراب ولو

 -هریزجیناینسیدنک « قرهیمهنایط هنس رک ةحار
 . راشلوا روبحم هفمراقیچ هن
 .نوجا كملیهرب و ماتخ هتسهب راح 1 ورت « راتاو

 هللا سیلوا « بوروک جابتحا هن رلقوا كلوك ره
 هغمارآ تتتقولبف « كرهدبا مازعا هی یسواوتوگت

 LN رلادو ) هللا ( نژاخام ) و ؛شاوا روح

 رطاسا ( ۳۱۱۵۵۱۵۱6 ز

 ندنماوقا هبلاست هدهتناتو

 روپشم نامرهق «بولوا ىلغ
 ها و لا نه اوت 5

 E لی ف ۳:۹۸
 ور هدکلرب 6 كر هدنا يا یتنسهراب تتس

 «بوکهبهرمالق ۱ فوم ندا ورم .راشمرونوک

 .شقا سیسأتییرارهش ( موبروت ) هللا ( هیبتب )
et:مدق نانو ( ۳۸۱۵۲۸۲۵ ) ۱  

 32000 0 ن ل وه
 - اشاب هد رهش هسوقاربس كتهیلحیس هدن رق ىج درد

 فا روپشم یلاظ i كناروا . ردشم

 هدنقح یتیهام كراعشا ییدلیوس ( كسویسینود )
 سدح « یالوط ندنکیدنا ناب ندقیخآ یب رکف

 ی رو كم وقص اظ 1 هرکصتدمر و ؛ نه وا

 هبلخ لیبس «هرزوا كعارکف نام هدنقح یس هم وطنم

 هسحم ی » :هجروک ییهموظنم شل ام «قرهلوا

OT EAEالشوخ ندهتکنو كسدو «شعد . 

 ۰ ردرومشم ینیدلوا شا وفع یتسیدنک «بول

TEسانسق دوخاب  Plıiloxène,( 

 هنهدم نوسوقعی ( ۵ ۱ نسقوابف

 هبایند هدزاوها ۰ بولوا ندنرافاژم ینایرس عبات
 كنه روس دام 2 رات 1۸۵ و + سشلک

 هن ودیکلاخ «بولوا یسورقسپیربش ( سیلوارب )
 « ندنغیدنلو هدنہاع كنناررقم یساحور سلح

 ندنفرط سونابنتسو روطارعا هدنحم رات ۸

 .ردشم وافالتا هداروا هد ۰۲۲ و « یقین هب یرغنک

 . ردشعا هجرت هب یایرم ناسا یهعبرا لیحانا

 ..رددودعم ندهنعاو ادهش هدندنع نوب وةعي

 ثكءدق نانو (۴)ناماهننه) | 2

 ەنسىفسلفپهدذمكساروغاتىف ) سّوالوا هن
RE TEرکف كيلاراشم ےکح «بولوا  

Eهذمالت نرو تالیصفت هدایز كا لاک  - 

E SSقیلأت اط لر هدنقح رو ع 0 تعسط  

 ردقت هدای ز كب ندنفرط نوطالفا هک « ردراو
 ES رداع ا یس هدوحوم 3 1 ۰ یدروللوا

 كلا غ عول رب یرغوط هقرش ندیغ كضرا

 « بولوا یو ینیدلوا تاذ و ندا سح لوا

 هلب رظن لوا فشاک كتئیه ةددح لوصا هیدن

 هدنرل رات 9۰۰ داللا لق ۰ ردراو یخد راناقاب

 ۶۲۰  بوغوط هد ( هننرات ) ايو ( هوئورق )
 « ردشا تافو هدنرلرات

E] Philométor) :و  

 ا | روتیموایف

۰ 



| E نا e 
1 1 ۳ re 

 ا
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 تعجاص هنرلهدام « لات و ۰ [

 : ردراو ۳ نوایف

 نفو هدقلرامعم « بولوا یینویتنازیب یسیجنرب
 داع دال ودر ورعم 8 ی هدلاقثا رح

 لوا نرق کیا

 6 لاقت رح و E نفو 4 2 تحاس

 تردندمهاشم هامساوب (۳۸:۱0۸)

 یرلهرقف ضعب زکلا «ه دهسیا شم زاب باتک جاقرب

 . ردشملسهنل و

 ی ( ۳ عی ) هد رال ینا بس

 ۳ دالبلالبق ءتواوا ضد ای فورعم رلک.ء د

 » ایمداق | یب 1 هنشرات ۸ ندنح رات

 .التسا یانو كدادرهمو ؛شمنا هرادا یتسهسردم

 نورچیچ روہشم « بودا ناک.لقن هیامور + هدنس
 . ردشملو ندنسهذمالت لج

 به ذمتت وطالفا :بوا وایامع یس جنح وا £

 . یدا ندا

 تالاس هنق رطهنهک «بوعوط هده ردنکسا لواهنس

 0 ند دام 15 هنسفاف

 ۱ هلا ریش یا رای | كانو یامکک ¢ هدلاح ینردل وا

 داقع . یدیشاو ترهش هاب ( یناربع نوطالفا )

 هدنناس مدق "یناو قلعتم هرات و هفسلفو ه هب وسوم

 هدنسپ دال م غیرات ۶,۰۰ مارا و یقنیلات ۳

 ؛شاردنوک هامور اثوعبم ندنفزط 9 ٩

 مولعم ىتافو رات سزا و

 . رداکد

 همدم هلبج ینعی (سوبلب) یی کرد =
 سه ۶
 شلزاب ندنفرط ( نوتانواس) . ردراو یراث |

 كنو .هدهبیدشعا هجرت ید یے رات د رانهک نف

 . ردشملسهنلوو یرلهجراپ ضعب زا زکلاب

 هدنن ونح یابعم رصم دیعص (۸۱۱:۰)

 كالن قرهلوا هدندودح هو و 3 هلو

 هرزج ر هدنجما كلو هدننرق یرلهلالش تاليا

 . ردعقاو هدنیونج هرتمولیک 4 كناوسا «بولوا
 لع «بولوا یسهقبتع راو یرلهارخ قوح رب

  (نونت) هلا (سیرزوا) و (سیرا) صوصا
 .رددوحوم یرلهارب و دارلدعم صوصح هتندابع

 [۰ تعحاص هدهنسهدام « ناوسا » ]

 راد هم رانو تادا تولوا ندنسهع دق

۳:۹۹ 
 3 6 سوبعلطب » ] ۰دی کالا یعتحوا لا

 ل ی ف
 كوس هدنسهطخ ناتسرول كناربا

 )۰ وک شیپ ) « بولوا موق ر ۱ لب

 ۰ ردمسقنم هب هبعش ییا هل رامسا ( هوک تشپ )و
(Pliliatra) 1-1هش هروم كنان و  

 كنتلايا ( هبنیسم ) ه دنسه رب زح 9 هم ٠

 ۱۳ كن (هيسیرایک) و هدنساضق ( الفرت)
 ندرحم لحاس قردلوا هدننسیغ تونح هرتمواک

 4۱۸۵ «بولوا هبصق رب هدب رجثأ هرتموایک ر

 نوملو نوتیز ندا رتسو هطاحا ییهبصقو یسلاها

 یریغاب رربدش .موزوا یروق قوح كب هاب راج اعآ

 . ردراو

 یسا ( Philippe ) باف دوخاب ۰

 شب ندنرارادمکح هنودک ام بیل

 : ردیسا كنيثك

 ٩۷۲ ندنمرات ۰٩ داللا لق یو

 و دشمر وس مکح داد هنحم رات

 كوب . بولوا یراروهشم لا یسیحتکیا -

 . رد رد كردنکسا

 لای هیش ۲۸۳ نداسع دالم وا یغوا

 نالوا شعا روهظ هدهنودک ام . و ؛ شم وط

 ههروکذم شک نوجا قمردصاب یداسفو هنتف

 ( سادبولپ ) نالوا شلدا بلح

 :درردنوک هشرهش هيت كناوب ها تیرط
 . یدشهوا هبرت هدنمهناخ دك ( سیادنونمایا )

 هدنشرات ۰

 نهر ندنفرط

 هدنناقو كساق درب یحاحوا یردارب

 «بواوا لخاد هب هبنودک ام + هلرارف و ندهن بلیف

 لقتسم رادمکح هدعو یسیصو كساتنمآ یکی ادتا

 ملعمو مظتنمو ؛ نماشا هکمروس م ك هلہتفص

 شیاسا هدتکلع لخاد الوا  بوردنت ودرا رب

 E E نر هاو « سرقت یار

 ۳ 0۳ « هللا طخ رلرب ییخ مس هدرلتهح او

 لبق ۰ یدیا شغا لقن هنیرهش (الپ) یتهوکح
 قاهقسوط یني (رپا) هدنخرات ۳۰٩ داللا

 « هلا ج92. ی e یربت كنرادمکح

 ندکدتا دی زن اهد تاق س یتوت هلتربص و

 تام e رظن ی 2

 تو ها نالوا یسلت وق للا كنەٍيناوي

 او قافا تح كتموکح

 یرلرب ضوب عقاو هدیرب هدهتوا نانلو هدنسهباج

 را قفالفءهض



SOTE 

 یرایلایلاستو ؛شمالشاب هکمنا طبض بقاعتم ینیریرب
 هکمع ندنزاغو لیبومرت «قرلآ هنسهماج تحت

 گی
 ید هنثبشت نالوا هرزوا كتا طرض ینسهرزح
 طض ی ( هتنیلوا ) ۰۰ هدهسیا شمامهلوا قفوم

 هب هبنودک ام ندنانو كنسالعا دج اوکو ؛ شتا

 ًادانتسا هیأت و بلا اعدا یغیدلوا شا ترم
 هرات ون وا ( بعلوا ) نالوا صوصح هرات و

 هنطبض كنانو و ؛ شاوا لخاد هرلتآ هر اشم اکو و

 ید یشراق هبیکارتو ریپا .ریارب هلغملالرضاح

 ییخاد
 قانلوا دع ندهسدقم نیک اما هدنرلدنعو قمری دصاب

 هنانود هایسهنایم كتا هیرت یرلندا ریقحت یرارب
 یهقناواتوس هدنحمرات ۸ داره ا قوسرکسع

 0 هدنسهب رام هینورخو ؛شعا طض

 یلالقتسا كنانو <« كرەدا بولغم یرایلهبت

 هدافتسا ندتیبلاغ و قج۲ . یدا شمتیصراص

O EIRENE 
 قعالرضاح هرفس ر كون ینیدالراصت

 (ابوا)و ؛ شمامهلوا ردتقم اکو « هدهسیا

 لالتخا ی هدكغل ه یدشعا قوس رهسع

 هدنص وصح

 « هرزوا

 هدناک ر ادت و «هدهسیا شا تدوع ههننودک ام
 یسهدلاو داردنکسا ینیدلوا شعا قیلطت « نکیا
 ییدلوا شعوق ندنفرط ( سایبملوا ) هم وق

 رگلد ندنولاق مکح ر 1رهاظو نانلو نونطم

 ندتفرط (ساتناسواف) ندتاسور هنودک ام نالوا

 هک ات ردش# وا لتق هدنح رات ۳۳۹

 ىنلخ ننرفلا وذ ۳۹ لغواو ؛ شمروس

 ع نلسد قلتاموا د . ردشلوا

 .ردشمامنلو هسمنک رھا ندهجرت بحاص هد هع دق

 ح سه ید یهعدخو هابح اء اد هن اردو ترابح

 كلف ( نسومد ) ریهش بیطخ . یدر ا

 نایمرد یاثیشتو تارن نالوا یثراق هرابلهس ۲

 قیوشت یشراق هرادمکح وب یت رلي ریشم < كرەدا

 ٤ ردشملو هدعحشتو

 .: ردبفلم هلیبقل ( سوادرا ) ییحنجوا

 [ ۰ تعجاص هتسهدام « سۇادىرا » ]

  لبق «بولوا لغوا داردناسق یسجدرد

 . ردشلوا فلخ هنردب هدنحرات ۲۹۸ دالبلا

 ۰ تولوا یلعغوا تسو رتمد یسحنش) س

۳ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

FRE 
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 ۳ e هد شاي 0 لوا همت ۴۷۱۰ نددالم

 هنودک ام «قرهلوا فلخ ه ( نوسود وغدا (

 نالوا شقا لکشت هدنانو و ؛ ؛ شمرونوا هنتح

 ایلوتا «دارهشلرب هلیقافتا ااخآ ندهقفتم تثیه ییا
 توق و ؛ شتا بولغم هلئاعفد ینسهقفتم تّثیه

 شل آ هنطبض دی یانو نوت «هدافتسالاب ندنتییااغو

 یتسیدنک (سوتازآ ) یناتو نانلو یسصو .یدا

 «هدهسیا شمشیلاح هکمریک زاوندقلوا طلسم هاتو

 ییالوط ندنارادفرط و تح «بویمهلوا ردتقم
 . ردوص هد ینیدلوا شمردتا میمسآ

 قافتا هلبالابی۲ .یرلو هدنپیاع ید كرلبلامور

 «هرکصندقدلوا بولغم هعفد کیا رب «هدهسیا شتا

 دكرایلامور و « هغمامقبج هنحراخ یس وزرا كنوتانس

  وکح همافرو سودر هلراسانو نانلو یرلقفتم

 درالامور تیاهنو ؛شلوا روڼ هفمايقوط هنىراتم

 هروسو كلاب ۲ «بولوا رازبب ندنتایعدم ترنک

 ه رح ندیخب .هننرزوا یافیلکت كسخویطنآ یک اح

 تافو هدنخرات ۱۷۸ دالبلالبق «نکیا هدقعالرضاح

 هنرزوا هیش رب زسساسا ینعورشم دلو . ردشعا

 (سویسرب) یعورشماندلو .ندنفیدلوا شا فالتا
 هل رابتعاراسلیف کهرکصندردنکسا . ردشلوا ینلخ
 . رلرید ید بیلیف یجنچ وا اکو

 تم هدهب روس (۳۱۱۱۵0۵)

 بول وا ندک و لم فاوط نروس ۱ تلف

 ند دالیم . ردیلغوا كسوپیرغ سخویطنآ یجندب
 فلج هسوقفلس یحننلآ یردار لوا هنس ۰

 نواویع وا نانلو هدنساعدا

 ر یشراق هراسخویطن ۲ یحاکیا نوا و یحنرب
 ندقدنل وا طاقسا هعفد رو ؛ شلوا لوفشم هلا

 تاارو قح «بواوا

 ا ا عا دادرتشا ی « هرکص
 هدنخ رات ۸۰ «نواوا رار ندهبلخاد تابراع

EESفاو ناتاکشا ءهلدرطو طاقسا اعطق  

 5۷ 0 0 2 بلج ی ( نارفیت) ندنکوام

 . ردشعا تافو هدنحرات

(Philippe) ۱اطاتح دارللامور - 

 + وه هم تم هدسدق قرول وا ه دنتع بلیف

 . ردنلغوا كاد و ره كوس «بواوا ندکو لم نروس
1 

 < قرەنلوا ما ا١ هلا هفلاخ راکفا مدندنع یردن

 زر سو 9 4

Et 



E 39 فار  i Eزا ر 3 ۹ 7  

 1 ى ف
 « هدننافو كردبو ؛ شتا تمذ ةيربت هک احاادنع

 بودیک هامور « نوجا هعفادم یتقوقح تكتتادیاخ

 بصن هرب كنب رد یسهنس یجنرب كناسبع دالیم
 ۰ كرەروس تو هشت هنالداع و هنالقاع . یدشملوا

 كسوتسغآ هللانییزتو عیسوت ینسهبصق (دیعس تیب)
 (سایناب) .یک ییدتا هیمست ( الو ) هنمان یزمق

 (هبزاسق) ايو ( هبرصیق ) دارددوس یدینسهبصق
 مکح كد هنسپدالبم رات ۳

 یعی) هروس ید یتبح سدق هدننافو «بوروس

 . یدششوا قالا هنتلایا (ماش

 (Philippe PArabe) — ںرع ۱

 ٤ بواوا ندنراروطاربعا امور

 . یدشعا هیمست

 و ن

 هدنس هبصق ( یرصب ) نلنید ماش یسا مویلا
 ۰ یدا ندنشاشم نایرع یرد . ردشلک هاند

 كلا هلرادتقاو تراسح بورک هننرکسع امور

 نالوایشراق هرلبنارباو ؛شلوالصاو هب هتر كلوب "

 «قردردناقینیرکسع «هرکصندقدلوا رفظم هدنابراحم

 نالعا روطاربع | ییدنک هد رات ۲ ؛ 4 كدالم

 هلرایناریا كرهدا كرت ییهریزج . یدیشمیدتنا
 نالوا شتا زواج یهنوط و « ندکدتسا هاسم

 هد یرلنوب *بوبروب یشراق هبهیشخ و ماوقا ضعب
 لخادهامور هدنحم رات ۷ «ه رکصندکد تا عفد

 تم اتمیت هتم نکی كنسبسأت كرش «بولوا

 هنامکح و ؛شقا بیئرت راکلنش قاطرب هداعااقوف

 « هد هسیا شملبا عضو تاماظنو نناوق ضعب

 لالقتسا نالعا هدفرط رب یر سه كن رلراد رس

 ( سویقد ) ییدردنوک یشراق هرانوب « بودا
 بیلیف هدنځرات ۲٤۹ .بلکعا لاثتما هرلنوا ید

 لشق هده راح « بولوا ںولغم هد ( هب ورو (

 ینیدنوطلزیک یتد ؛بولوا نایتسرخ . ردشفلوا ,
 ۰ ردن وظم

 ندنرللارق هسنارف ( ۲۷۱۱۱0۵۵ )

 لارق لآ ك هجورب هامسا و ۱ بیلبف

 3 رد دلک

  بولوا لغوا كره ىر یو
 «هدنخرا ۱۰۰۰ و .شحوط هدنح رات ۰۳

 ت هلاتاصو كنآودو ینوق هردنالف ران

 هدناف و تنسصو نا هنس ید نوک هنثوروم

 قمشیباق هت اعزام ندا رومظ هدننب یهلرو

 لی ق ۳۶۷۱

 كنهسنارفو 4 شلو! تولغم « هد ها

 رپ هلرلهقود و تنوق نروس مکح تر
 قیلطت ینسی راق تیابن و ؛شمشارغوا تقو لیخ
 ین راق تنش وق وذنآ هلا

 < بولوا راحود هسورفآ ندننرط اب « ندنکی

 شمتسیا

 - دتا 0 بورج اق

 «ندنکیدتا باغ ییرابتعاو ذوق هدندنع یی اود

 روب ا كى رشت هتموکح فول ناشش یلغوا

 . ردشعا تافو هد ۱۱۰۸ و ؛شلوا

 سوتسغآ 3 یسختکیا تب شم وط هدنیآ

 ید « قرهنلوا هیمست (تسوک و ا بتیلیف) < هلغا وا ۱

 هدنشاب ۱۵ «هدنخ رات ۱۱ ۸۰ ۰ ردیلغوا كنب ول

 بیقعت یرلیدوپم « بولوا فلخ هنرد « نکیا

 6 3 ندقدل وا كلام هل ور لیتیلک ۰ كرەدا

 KR دوس ضعب كنهسنارف

 شیشایغواهلسهقود هینوغرو و هلیتوق هردنالف
 ۱ ار هللا یرنه یحتکیا یارق هرکناو

 یغوا هدنتافوكن و و ؛ شمردلاق هنهلع یرلاغوا

 یسدق « قافت الاب هللا ( نولودروک ر اغير )

 یحنجوا رب « هلل دصقم هادرنسا ندی وا نیدلا حالص

 هب هیلچیس « هدهنیا شا نیتسب را بیلص لها

 < بودا روہظ هقرفت هدنرلهزآ « هحیاوا لصاو

 هب هسنارف ِ هرکص ندقدنا و هدنطض تلناکع تیلیف

 یزردار كشارق هرکس 6 1۳۹

 لئاوغ قوج رب هنتموکح زماکنا . داره شلرت هلبا

 ناز مو قة هاتافو كلراش و زا

 هدنہلع ید كلوب « هرکص ندقدلوا یلارق هرتلکنا

 هسنارف كنهرتلکنا « بوریوخ سیاسد مقاط رب

 ۱ یتکلام یک هدنغاربوط

 ناز سارا

 قاهزارب و ؛ شعا طرض

aهنغللارق هرتلکنا ف ی ول ۶ لکه  

 ندهرتلکنا «بویمهرب دن وط تد ابن 1 هدهسرآ هر

 ییرلقلهقودو قلتنوق ضعب كنهسنارف هل رظنفرص

 تمدخهسدیحوت كن هسنارف «دارهدا قاحتلاو طض

 .ردشتا تافو هدنخرات ۱۲۲۳ « هرکص ندکدا

 سداپ .بودا تمدخییخ هنتابقرت كعيانص و مولع

 ۰ یدشعا نییزت ید ییرهش

 «بولوا بقلم هلببقل «یرح» یدحنحوا

 هدنحرات ۱۲ ۵ . ردیاغوا كني ول یجزوقط

 و هدنرفس بلص لها ر «بوغ رط



 ل ی ف
 هدناحایس هیقرفا هد ۱۲۷۰ « قرهنلول هدنتیعم
 ۰ بولوا للارف هتسنارف «هنرزوا ییافو كردي

 ا Cp 2 نداشت دقع هایک اح سنوت

 ی رب ندنسه ریغص تاب ول هسنارف دل د وع

 قاحتلا هلروص راسو هلشرط تئاروو هعیابم
 رورمشمو ؛شملیا تمدخ هنیداحا هسنارف « دكرهدا

 بت ص كن هبمومع تانج نلسد «یرلیدنکیا هیلحیس »

 هب ورد یحنحوا یارق نوغازا نالوا قوشمو

 ینسق سس كنهبنولاتاق «بودیا برح نالعا یثراق

 ؛ شملبا طض

 . ردشعا
 تافو هد ۱۲۸۵ هدهرص واو

 «بولوا بقلم هلیبفا « لزوک » یی درد س
 ۱۷ «هدنح رات ۱۲۸.۵ ۰. ردیلغوا كليف یحنحوا

 هنلارق نوغازآ بواوا فلخ هنیرد «نکیآ هدنشای
 دقع هد ۱۲۹۱ و « ماود هبهبهرام نالوا یثراق

 تنواعم هنوق هردنالف هرکص ندکدتا هاصم
 برح نالعا هدرا ودا یجرب یلارق هرتلکنا ندا

 یغلتوق هردنالف *هنرزوا تدبلاغ ینیدنازق «درهدىا

 یجنکیا لغوا ینلارق هرتلکناو * قاحلا هبهسنارق
 رابجا هفل۲ ییهلازبا یزبق كنلارق هسنارف هرآ ودا
 روما كن رلتل ود ابوروآ مرام ندنوا . یدشعا

 و باب نیتسیا كتا هاخادم ید 4تسهتسایس
 تنا او تولالشاب هم شایغوا هلا سافیو

 یو ةراق هن رلسور فا

 هنفیدلوا ندنایانج بابراو هنفلزسقح كناپاپ هلیباا
 هنسهبسایس ةيلخاد روما كنهسنارف هدلاح یهو

 سلاح تو هدست 2

 قج آو ؛شمردرو رارق هنغیداوا قح هغمشب راق

 هامور تبقاع «ندنکیدمع زاو ندسورف آ هب ابا
 لتدش كا <نوریدت و ط یلاباب هلبلاسرا رلمدآ مماط رب

 كاسافرنو موقص هدعب . یدشعا تذعم ی

SER,دنا اف شف وسیع "نوا یک  
 اکو «توردتنا باا باب زىسشارف ر هدنو وآ

 وب «لکمریدتا وغل یابهر قیرط نلنید ( هیلپمات )
 لتیلک یرلقدلوا شنا ا بو قارط
 جد یرلیدوپم * ی ؟ ییدتا درد ام یک وا

 مماط ربو ؛ شل ۲ یرلهغا قوحرب «درهدما بیقعت

 ندنرلهیقیقح تمیق هناکوکسمو حرط رلیکر و شحاف
 ید و . ىدا شتا عضو تاثیف هدایز كب

۳:۷۲ IEA 
 کا یر ربا مض راکلکب هرد قوحرب ۵ هسنارف

E ضعب ۱ تایم ناودو تلود 

 ردشعا ارحا ید .

 ؛بولوا بقلم هلق «نوزوا»

 یردارب كوب . ردیلغوا کیا تبیلبف یجندرد
 «هلبسعا تافو هدنحرات ۱۳۱ ۰ كني ول

 كغح وج ناغوط اراق .نالاق ہیک

 فا هتخ كندالوا ربقو ۰ یماماشاب

 تاعزانم قوح رب هدنتح یزاوح مدعو زاوح

 ا و 7 اص « هرکص ندننایرح
  ۰تاحالصا ضعب و :شعاحلص هلرلدنامالف هد

 «ه دهسبآ تم وا ید هدهللخاد  LNبصعتم

 هرایدورم « ندنیدلا ندشناحا هلطاب راکفا و

 یثراق هرامدآا نانلو هنا هدنر داقتعا و

 تنعلم عاح نوسپ رکنا هدنسارجا تایرحز و -

 هد ۱۳۲۲ و ؛شمریو مات "سب رس هنس هناراک

 ینلخ لراش یجدرد یردارب .« هلکع | تافو دلو ال

 ه روا

N:بواوابقلم هاسفل (1وااو ( یک » 

 .یدابوسنمهنلوق ا ولاو كنسدلارق نادناخ هسنارف

 ؛شمگوطەد ۱۲۹۳ «بولواورزتكلفیجنج وا

 تنسهحوز نانلوب لماح هدننافو كالراش

 ۰ توللوا بصن رکج یان ء داد هناج عضو

 ینا اف ۱۳۲۸ هللا ربق قحوح ناغوط

 یجنحوا یلارق هرتلکنا . یدسشعا نالعا ینغالارق

 یوروتكبالبیف یجئدرد ندهللازبا

 < بوقح هادم هلبساعدا تئارو ؛ ندنغیدلوا

 هبهسنارف «قافتالاب هلرلدنامالفو هل روطاربعا هینالآ
 هلکشد هبراحم كالهنس زوب هلهجو وو ؛شعا زواج
 بواب بات ییریرب تاعوتو نالوا روہشم

 یدحنشب

 یو ۱

 تاسقعت

 یجدردو

 ی-هدلاو دزا ودا

 هدنغارب وط هسنارف رلرمکناهدننامز كن هجرت بحاص

 یاع اوو ؛شملوا روع هغمرەترا یرایکری و ید

 راحود اهد تاقرب ی لاها «بودیا روہظ خد

 ندکد روس مکح هئس 5 . یدشعا بئاصم

 ۰ ردا تافو هد ۱۳ ۰ ۳

 Philippe de ) )۲ اوتش ۲

ET ( Souabe erندنرلروطا ربعا  

 ۰ ردیلغوا یجنکیا كسورراب قیردرف * بولوا
۰ 4 ۹ 

7 

ENR Sh: 
9 A 

  Nو ۲



 هاوس هدننافو كنبرد بوغوط هدنخرات ۸
 لا یزدارو ؛ شلوا ثراو ههناقسوط هلبا

 هنفلروطاربعا هنالآ هد ۰ هدننافو كريه

 2 (دلوترم) لنکنرهوز ندنرابیقر . یدا شک
 «كرودبا بولغم ینوتوا لشوسنوری و ءارتشا ینقوقح

 هد ۸ < جاری ندکد روس تم و هنس کیا

 . ردشلوا ینلخ نوتوا موق ءهلغملوا لتق

(ippeاPhi)رنایسا a NAE 

 ردثلک یشک شب هامسا وب ۱ تن
 < بولوا بقلم هلیقل « لزوگ » یسجرب

 ك هالس اسوا نروس تموکخ 8
 هللا نایلیمیسقام یروطارعا هینال . ردیسّوم

 ایرتسوا ادا « بولوا یلغوا كنهرام یهینوغرو
 هد ۱۶۸۲ «نکیا اح یناونع یسهقوذیشرآ

 هد۱ 4۹ ٣و٤ شم لوا یلارق كنملف ةثارو ندنسهدلاو

 جوزت یهناز هنونجم یربق كنالبازبا هللا دنادرف

 . ىدا شعاازق قح تئارو هنتخ هیابسا «رلکعا

 « هنرزوا یتافو كنالبازا < هدنحرات ۱۵۰

 ینللارق هلیتساق «ریارب هایسیاسدو مناوم كدناندرف
 « نوجا قعازق ینهحوت كنبااها . قرهنلوا نالعا

 ؛هدهسیا شعوق دح رب هنلاظم كت

 یلکشیلف هنیرلرب : هلبا لزع یرومآم لویناپسا
 نوکشود كب هتهافسو . ندنکیدشا بصن

 نالوا شلک لاخ هنلقع ندنغاجناقصیق « هلیسوا

 .ندنکیدتسبا قاق هد ردهب و یهناژ یسهحوز

 ۱۵۰5 و .شمامهنازق یی وم هجوتکیدتاوززآ
 ندتهافس « هدلاح ینیدلوا هدنشاب ۲۸ ۰ هدنګ رات

 هلل رامسا دنانندرفو تنیک لراش . ردشلوا كاله

 هبنالآ و یلارق هیناپسا هدیسکیا ؛بولوا یلغوا ییا
 . رد رلشلوا یروطاربعا

 یجنربو یلغوا كتنیک لراش ییجنکیا 777
 ؛ شمع وط هدنخرات ۱۰۲۷ «بولوا ینوروت كيلبف

 فاش ردب بولوا یسهقود نالبم هد ۱۵۰ و

 «هلحیسو یونان هد ۱۵۰: ۰ هرزوا لزرع عوقو
 یارق هنایسا هد ۱۵۵۰ و كنملف هد ۵

 هرلکنا نانو یمصخ هد ۱۵۵6 و ؛ شلوا

 هجهرناک نا «هدهسيا شا جوزت یه رام یسهجیلارق

 هدکلکیلوتق . یدا شمامهنازق ذوفنو مکح هنوک رب

ET 
EE DOو زا ۱  

 لې
 هدنهیلع كي كدلناتستورب « هافلوا هدایز یصعت
 دراناتستورب هدهسنارفو هرتلکئاو كنبلف .بونلوت
 ید هداناسا . ییدسا مدراپ هنبیقعت

 «بوریو توق هدایز هتسهناسلبا ام نوسیرکتا

 . یدبا شمرجاق ید یالسا لها نالوا شلاق

 قعروتوا ییالبازا یزمق یدنک هنتخن هسنارف

 شعراقبج رلداسف یلخاد مثاطرب هدهسنارف «هلدصقم

 هکمتا هځاصم : بویمهلوا قفوم تیابن .هدهسیا

 یبازیلا یزیق كنیرنه یجنکیاو ؛ شلوا روبج
 زمهجت یشراق هنهرتاکنا . یدا شملبا جوزت

 ه هن وطرف لت دش رب هدیسا ود میسح ینیدلوا ش۶ا

 هدننامز كو . ىدا شلوا وع بولتوط

 یتارمعتسم کم ها رح ریازح و هداقسحا كن هبنایسا

 «هدهسیا شمالشاب هکمر و تادراو یلتیلک كب

 هام نو نسج ب وب باف یسکا
 هدنتافو .كرهديا فرص هنروغا یاخ یابلخ قلوا

 یارادمکح هدزیکتروپ .یدیا شارپ شوب موب ییهنیزخ
 كرليلزىكتروب « هدننافو كن رنه لاسدراق ندا

 تحت ید یزیکتروپ « ریارب هلبتعنام كنهسنارف و
 یک انویسیزکنا هکنملف یا : :یدبقلآ تک

 لالتخا كوس ر هداروا «ندنکیدتسا كمت لاخدا

 و کسب نش نوتسب كکنيلف « بودنا رویظ

 تافو هدنشرات ۱۵۹۸ .ردشاوا بحوم ینسقبح

 یتسیدنک «ینیمهنصعت «رلکیوتق ردقە ره .ردشعا

 E و. ناکغ J ماظ < هدهسرارودا حدم

EL0 خب < تولوا هلع قفتم ینیدلوا  

 شمر دتا لتق یتیافنک هد واوا نود ندندال وا

 . ردن ونظم ینیدلوا

 «بولوالغوا كيليف یجنکیا یسیجنجوا
 مکح هنس ۲۳ دلد هنخرات ۱۱۲۱ ند ۵۸

 «هلغل واراهمکحرب جاضهتسخ و كشوک .ردشمروس

 كنسهقود ( همرل ) نانلو یریزو ی هرادا روما

 ءهلاصم هللا هرتلکنا هد ۱۱۰: ۰ یدشقار هننلا
 هسنارف و ؛شقا دقع هکراتم كلهنس ۱۲ ءلکنملفو

 هسنارف «دارورب و یب رمق هب یول یجنج وا نوا لارق

 شلوا روبحم هرصنت .یدیاشقا هاصم ید هلا

 ۰ ندنفیدلوا مهوتم ندنمايق ید دارلبیع نالوا

 جارخا ند هیناپسا يتسهلج دكرنو هد ۶۹

۲۱۸ 



 ل ی ف

 ؛ شقارب یت ندتعنصو تفرح بابرایگلم « کلا
 نوتبسب ید تاشی وذت ندا روہظ هجناکوک

 كنو . یدشعا جاتنا ی هیموم ترورضو رقف

 هلکغ د هيرا كلهنس زوتوا هدایوروا هدننامز
 بلیف یحنحوا ۰ بودا روپظ تاعوقو رورشم

 « لکت مارتلا ینفرط ای رتسوا

 . ردشمرترا یتبارخ كنهناسا

 «بولوا لغوا كليف یحنح وا یس درد 1

 فلخ هنردب « نکیا هدنشاب ۱۰ هد ۱

 «هلغا وارسرادتقا و كشوک یک ینلس هدوو ؛شلوا

 ( یراولوا ) نانو یلکو شاب یهرادا روما
 هب هب راح رارگت لکت یدیشقارب هنبلا كن وق

 تولغم هدعب ۰ هد هسیا شعازق ادا .بوخیرک

 ء هفعناط یلالقتسا كن هروک ذم تکلع ؛بولوا

 كرت هب هسنارف یمانلا هلرلرب ضعب كنهردنالفو

 شلوا روح کا

 ی نا

 قهر رب هنسقیح ندنلا كتهسارف شب اواو

 زوا ی هزرت هب رام یرمق تاپ
 یتقافنا هلاهسنارف < درود ا جو زت هب ین ول یج درد

 - روستموکح هلهجوو هنس 6 ۵ و 4 ؛شقا دیک أت

 . ردشعا تافو هد ۱۲۱۱۵ ۵ رکص ندکد

 ید تایراح و

 لالقتسا داد رسا زیکترو و ۽

 ؛شعاقاحتلا « هسنارف یخد هنولاتق «

 . یدا شلاق

 نروس تموکح هد هیناپسا یبیجنشب بس
 هد ۱۰۱۸۲ ۰ بولوا یسسّوم كنس هلالس نورو
 كني ول :ندنرلهداز رادمکح هسنارف ۰ ردشمت وط
 < تولوا رورو كني ول یجندرد نوا و یلغوا

 ۱۷۹و ٤کو زن احیناونع یسهقود وژن ادتا

 كاراش یحنکیا یغوا كيلبف یجندرد هدنخم رات
 تفلاع ال . قرهنلوا توعد هنتخ هبناسا هاتصو

 بوس ین وا ؛ شا دوعق مر وک دلم تک

 كرل قودیشزا یلایرتسوا ۰ هدهسیا شمرید
 كني ول یجندرد نوا « هانسمشقلاق هتنارو یاعدا

 كنود اب وروا رکا ندا مهوت ندنذوفنو توق

 » :E ها روهنایسا « یرلعامارملا یفرط كنو

 ا وو ؛شمرو تبدس هرلهب راح فورعم هامان

 هرتلکناوایرتسوا یرکسعهننایسا هلاهسنارف هدرلهبر

 روب هفمروط یشراق هننرکسع كنملف و هیسوریو
 يحنشب «هسرزوا یسلاج هبلغ كرانو ادتبا «هلغلوا

  PEVEلی ف ۰
 2 E تو روح کر ینهنایسا بیلیف

 ی ل ندابقاعتینبرب كرالوینابسا هل اف
 4 شا تدوع ةت هیناتسا هب بیلیق ٤ هنرزوا

 « كتا بلاغ ینقح تئارو هنت هسنارف تیابن و

 1 وواس ی هیلحیس <« هر هرتلکا یهقرونیمو راتلاربح

 هب ایرتسوآ ینملف وهنندراس «نالبم لوبا «ەنسەقود

 هناپسا كليف یحنشب « هل راطرش كنا كرت
 تشوک بیلیف ف . یدشلوا قیدصت ینللارق

 سسنرب ادا یذوفن و رکح « هلغلوا مدا ر

 هتارماا یی راق کیا هدعل و ه ( نسروا )

 «كرەدىا كرت هب ( یوربل ) یلیکو شابو هبهزنراف

 كنا ع اج هباپوروآ نوتب ییهیناپسا هسیا موقع
 .بودا یدصت هبهمیسح تاثبذت ماطر « هلیسایلخ

 برح نالعا ندرب هنا رتسواو هرتلکناو

 ا و كنو تیلیف بقعرد «هدهسیا شا

 « دكرهلیکج ندشیا « هللا لزع یلیکو شاب «قرەب
 ؛شقالازتعا «هلکرت«ییول یلغوا یت هد ٤

 «هلکعا تافو یلغواو هرکص یآ ید قو

 - هلا هسنارف هعفد و .تولآ هنیلا یهرادا رارکت

 هسنارف

 و و ؛ شقا قافتا دقع هللا ایرتسوا .قرهشیزو
 ی راقل هقود هسنازلب و همراب و هن اقس وط ەدە اس

 . كرهشارب هللا هسنارف هدعب «بوردنازق هناغوا

 یغللارق نیتیلحیس هایس هدهاعم هناب و هد ٨۸

 هلبا هرت ذا هدعبو ؛ شمر درو هسولراقنود لغوا

 ۱۷۲ هدهرصوا «بوشی رک هب  راح هلىا ایرتسوا و |

 دادو لا لغوا .ردشعا تافو هدنعرات
 شعوط ییاناپسا بیلف یحنشب . ردشلوا ییاخ

 ةرادا « بوئبلاج هغمراتروق ندیندت قیرط ینیدلوا
 ارحا تاحالصا قوح رب هحهلدعو هحهیکلم

 هنتايقرت كيراجو عیانص « فراعمو نونفو .شعا
 تایداو یهناختک كوب هدد ردام < بودا یس

 .ردشملنا افشا ینرلایمداقآ هسقن عیانصو جرات و

 داردنکسا كو ( ۳۸:۱:۲۲6 ) ۱ دن
 هیلاراذم رادمکح بولوا یبط ] پت

 كلوب « هدنفیدل وا هتسخ ندقعاقس هدن رم شوندک

 دار 9 وه .یدقحلوا یوادت ندنفرط

 تكنسیدنک هک « یدبا راو یداتعا هدهجرد رب
 یرلکدر و ربخ ینغیدلوا یتبسانمو هرباخم هابهاش نارا

 هوم هم
۲ 



 ل ی ف ۳:۷۵
 رومعم ك هلستقو « قرهللوا ۳ هدشنامز رش رب ینیدلوا شمال رضاح كنوا هش « هدلاح

 . یدشمجا بوریوچ ناحتماو قیقدت الب
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 مدق ùli ( Thessalonique ) و

 شماشاب هدنرلنامز نایارتو اورت .بولوا ندنرلرهش
 (اجولوتنا ) و یرلرا ضعب .ردنونظم یتیدلوا
 ینبدلوا شا عج هلناونع « راهزالا ةعومع» ینعب

 . ردروپشم هل راعشا عو

 ترضح (SF EDIE) -- تئنس ۰

 ۱۲ نالوا یا ك (مع) یسع ۱ تیلیف

 ؛ شمع وط هد (دیعس تبب) ؛بولوا یرب كنوراوح
 « بولوا ندرلندا باتا هبلاراهم ین لوا كاو

 كتنلوطات 1 ءهركص ندنعفر كف
 هاتصن و ظعو یارحا « دارددبک هنسهطخ اچ رف

 كب «هدنراخرات ۸۰ دلدالبمو + شلوا لوفقم
 1 ردشمتا تافو هداروا « هدلاح ینیدل وا لشاب

 . رونلوا ارجا یسیطرو ینوک یجترب كسيام
 یسع ترضح ید بیلبف تنس رب 9 ی

 رش ندنفرط نوراوح هرکص ندنعفر دل (م)

 باخ ا نوچا تحصنو ظعو یارحاو بهذم

 هدنتهج هب راماس «تولوا یر كد رک اش ید نانلوا

 هدنځرات ۷۲۰ و ؛ شما تحیصنو ظعو یارحا

 یسطرو . ردشعا تافو هدن رهش هب راسبق كنيطسلف

 . رونلوا ارحا هدنس ٩ كیایزح

lal (Philipsbourg) [ ° 

 + oe ا و دلا | غروبسپیلیف

 هدنغلتنوق.( نراو ) هدشروهج ( یسر وت )

 قرلوا هدنسیرغ بونج هرتمولیک ۲ ٤ه كنينالآو
 «بولوا هبصق رب مقاو هدنرزوا یربغ (هراوالد)
 هدنراوحو اه ندعم ءیسلاها ۰

 . ردراو یرلندعم ریمد

Philippopoli ) |هلف» ] ) » 

 [. تعحاص هنسەدام

3 ۱ 

 | لو ویسلف
 و دنطلف (۳۱۱۱۱۱۵۵۵۵۱۵) ۱

 كتتمدو هدندرا یاروام] سول و وییلیف

 ناروح قرهلوا ه دنسب رع توتح هرتمواک ۷ ۵

 «بولوا یس هار رهش 3 یسا و دلنم را كنغاط

 هعنصم هضا E رلدارس 3 رلن وتس 3 رات ریص

 رایلامور ايو ابل هپنودکام ۰ ردیواح يرلهنارپو

 رو

 كرازج 6 ۵ 1

 BIL لامش هرتموایک ۷

 هلکساو هبصق رب یزکح اضق هدنچا دازفروک
 غاب لزوک هدنفارطا ءیسلاها ۱۷۹۹۳ بولوا
 وتربپسا ندهفلتخم تابورح «یرلهناخغابد «یرل هجکابو
 ی BA BL یرلهناخ رطقت ص وصح هغمراقبح

 ندقازرا « یرلندعم ریمد هدنرلراوح « یسهزوم
 .ردراو یمتخر هانناعل یاصو ینیراج ءام شرک
 ندنفرط رلزسنارف لوا هنس ىللا قرق هبصق و
 ؛قرنلوا انب هدنرزوا یرلهبارخ كرهش رب یکسا
 . ردیلاپ ءروآ یمظعا مسق كنسیلاھا

 : دوخاب (۳۱۱:0۵6۵) ۱ هلق

)PP1( ۱ ۳یاهتنم كنهبنودک ام  
 ۱ ی ۰

 دودعم ندیک ارت هلیتقو ۰ بولوا مدق رهش
 «نکیا فورعم هل رامسا (سدینرق) و (سوتاد) و

 طض یو بیلیف یجنکیا یردب ككردنکسا كوي
 یخ . یدشعا هیمسآ هابمسا sa هامکحو

 كفلن ایتسرخ «بولوا رهش رب رورشمو دلوس تقو
 ندنراوادرس امور .ردندرل یبدل وا لخاد لوا كا

 هلا سوتورب هدرهش و واتقوا هللا نآ وطنا

 امور « ږلکمتا.راجود هتیولغم رب كويب یس ویساق
 نرق یجنرب نوا . ردراشعا عفر دبالل یتروهچ
 .ردشلوا بارخ هدعب «بولوا ءاق ردق هب یدالیم

 هرتمولک ۱۳ كنهلاوق هایمان (تلحهللف) یرهبارخ
 هللا رنوتس قوج رب ۰ بولوا دوجوم هدنبغ
 . رد واح ینرلهنارب و همظع هناو هعلق

 مور هینیطنطسق (ا PP ) ۱ ا

 ر هدد ودح ارت و هدنقرش

 | بولوا ندنرلروطاربعا حب

 ینفح هل وا یاب یر كمحنم هنسدنک ردلصالا

 ۔ دتا هعاشا IRE نیا هافن وا شمل وس

 هتس هطا ةنولاف؟ نذنفرط رب یجتجوا ؛ ندنکی
 ن هنوسرخ ندنفرط سوناینتسوب یجنکیا هدعب و
 ندنفرط نابصع بای زا مطرب هدارواو ؛ شعلوا

 الب هدنح رات ۷۱۱ «قرهنل وا نالعا یناروطاربعا



 ل ی ف

 ملاظ قجن آو ؛ شلوا لخاد هب هینیطنط-ق برح

 دروس اس کیا « ندنفیدلوا مدارب رادرک د و

 هفن و ؛شملکح ليم هنرلزوک «قرهللوا طاقسا

 . ردشلوا كاله ندتلافس كره ردنوک

 هنس هعطق اسا (۳)نانوجنطمو) :

 هدر ا ع یوالوا قلم ۱ ةا ہلیق
 هک « ردتتنه هعتش رازجر ندنریازج الم ن الو

 (وئنره)و هدنسیقرشلامش یا نم كن ربازج 9

 ِ بولوا عقاو هدنسیلامش قرش كنسە ربیک ر
 نح 1 هللا لدتعم a الاش و ا

 .ردطاح هلب رازیکد بلسوولوج یخدابونج .هلیزکد
NR EATبا ۱۲۳۲۸ ون اش ضرر  

TE SE۰ بولوا 4 مدن ظرآ قربش لوط  

 هدهجرد یجنکیا یردق نوا « لوس كب یسیکیا
 ندهطا ردق كب « هرزوا قتلوا كج وك یروصقو

 ندرلایق هل رانالوا زسصیاو كجوک كي .ردیکع
 هنیلف . ردلکد باسح لخاد یرلنالوا ترابع

  هراداتح كنهنایسا یرب ندرصع چوا یربازج

 لزوڪ دلا كنهروک ذم تلود « بولوا هدنس

 یذوفنو رکح كن هنایسا « هد هسیا ندنناک لی

 < بویلوا یراج هدنفرط یه دک اب ناخ

 لاها هد هدلاح کیدمش

 . رلرویلو هدماق

 كب O 2 فا

 هم هم ھم

 یژراق هم وک هناسا

 تاحرد یروصق و هدهحرد یحنکیا ییوا ۰ كوس

 کاو یر ك اوا .رلردکجوک هدهفلتخم

 هک« ردیس هر زج ( نوسول ) ناللوب هدنتېج لامش
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 هدیقرشبونج یاهنتم یسجنکیا .ردهدن واهد روش
 کیا نوا روک ذم .ردیسهریزج ( وانادنیم ) عقاو

 هحورب یرلهیحطس هحاسم هلیسماسا كنهریزج

 و

 هرتمولیک عبر هرب زج

 ۱۰.۰ ۹ نوسول

 ۹1 ۰ وانادنیم
 ۱ ۹ راماس
 ۱۳ ۰۸ سو رشت

 ۱۷ یانای

 11 ۰۵ ناولاب

 ۱۰ ۲ ور ودنم

۳٤۷٦ 
 هتل

 و بسا

 لوءوب

 ۷ ۳ هنابسام

 | ۱ سنا ودنأناق

 a هام كنب رازج ەنىدىلىق نوت

 اخو سرقت «نولوا هرتمولیک مب ص ۱۲

 هروک ذمریازج. رازدن وکس هلن ایاها ۷۰

  راردمبقنم همسق ۵ ین آه جورب وادا

“® 

 هزتمولیک عبرح

 AAS ىسەقىلم را زج هللا ورودينمو نوسوا

 ۰۰ ۳۹ یربازج ایاسیو
 4 )۳ یسهقحم ریازح و نا والاپ
 ۹4 ۱ ىسهقحل ٥ ریازجو ُوانادنیم
 ۲ ۹ یریازج واوج

 --. یراهناولاجو لحاوس «یرابعیط لاح
 طاع هارلزکد نرد ندفرطره یرلهنآ هنیپیابف

 كيب یتاآو شب هدرا بیرق هنیرللحاس «بولوا
 زکلاب . رونلوا فداصت هرلکانرد ردق هب هرتم

 چوا ولم هلرهطآ ندنرلتبج یب رغ بونجو بونج
 كنهروک ذم سازح رانو هک « ردراو رلغص هرص

 ن طول ص هن رل هطآ بلس و وئنرو هلبیتقو

 «بولواقلغاط یرلیضارا .روندماتلالد هننرلقدلوا
 دادتما یرغوط هب ونح ندلامش لابح هاسلس رب

 هروهظهدرل هطا « دار هدبا ماسقنا ههددعتم تاعشو

 .ردبا ماود هدنتلآ دارم یاذح و تتسخاراب رب ها

 یسهلجكنرلهورذ «بولوا یاکرب یساسا کالاحو

 ندنامز قوح اب و زا یراضعب ؛ ردغاط راب ررب
 . را نا مولا یراضعب و ءردذعوس یرب

 ۲۵۰۰ یرلهبت كنسهطا نوسول نالوا قلغاط دلا

 دلا دلربازج نوت « بولوا ك.سکو ردق هبهرتم

 كت هرب زح ( واتادنیم ) و نالوا یغاط كسکوت

 هسا كنناکرب ( وا ) نانو هد واج یاهم

 كنب رازج هنیپیلیف ۰ ردراو یعافترا هرم ۳

 ا 1آ دنارلغاط یرلهووا
 تر ,عندرلرپ لکشتم ندرلموق یرلکدریدنا بیرق
 كن راغاطراب .ردیاهضراع یرلفرط راس «بولوا
 نرد «یرلهراغم قوحرب « هرزوا قاوا ندنرا آ

 .ردراو یرللوک یواح یهفلتح حالما .یرارونج
Eروبلو عوقو هلئدشو قیص كب ید ضرا . 

 صوصخ یلع+ بو وا لت:ةیچ یلیتن ریک ك بیلحاوس
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 هدنرلهزا رازجو و یوق كرل هطا هلو
 "یضارا لحاوس « هد هسا قوح كب یرلزاغوب

 هدنتسوا كرح حطس «بولوا ترابع ندهیناحیح

 یلتعرس مشاطرب و ۰ ندنرلقدل وا طاح هلرلاق هدنتل | و

 رزاغو ردقوا ید رزجودم قحو رلیتنقا لتدشو
 رلروفان ۲ قاطرب «هحقدشالوط هدنرلهزا دلرزفر وکو
 «قرهلآ ر اتروصو رلتماقتسا بیرغ «هللا دیلوت ید

 ما هوا تر ۱ هدتعاس هد رلرب ضعت

 هله و لکشم كب نس اف ریس ەدتشەرا 6

 . ردیلهرطاخ كپ نوم رايك نکلی

 هدهسازعا اضتقا قع ارا راپنا كوب هدرل هطا

 - را كوس یخ كنرلهریزج انادنیم هلئا نوسول

 هدنرطسو كنوسول یرلکوس كا .ردراو یرلقام

 كالهرتمولبک ۳۰۰ یقرهقا یرغوط هلاش هلناعبن
 ( نایاغاق ) نلیکود هنسیلامش لحاس هرکص ندنایرج
 (هدنارغویر)و ( وجات ) رللویناپسا اکوب هک ردیرہن
 كنهروک ذم هربزح هش یسحتکیا . رلرد ید

 (هلینام) قرهقا یرغوط هیونج هلناعن ندنرلطسو

 ةر زج . ردب رېن ( ناغناپماپ ) نلیکود هنیزفروک

 هنیزفروک ( نیافنیل ) هدنسیب یغلحاس كنهروک ذم
 یاواح ینیراهزبز نودا یربن (

 یغایا كنلوکوص یلتاط رب مساو .ردروبشم هلغلوا

 هنیزفروکهلینام كره ندنچایربش هلینام «بولوا
 هرتمولیک ۲۰ یسارجم كنغامربا ( غیساب ) نلیکود
 تنسهر زج وانادنیم . ردقوح وص « هدهسیا

 (ناسوغا) نلیکود هتسیلامش لحاس یربن كويب كا
 اشا کارو هک« رد رېن ) نا وتو ( هل رکید مانو

 هدنارغور ) .ردلاص هنن افس رس یکلەرتمولیک زو

 كن هرب زج ید رېن رب رکید نلنید ( ؤانادنیم هد
 چاق رب کید هلح ورخ ندلوک كوي رب هدنراطسو

 بونجكنهربزج ۰ كرهدیامج ىد ینی راقابآ كاوک

 رولیکود هنب زفروک ( ونالیا ) کک هدنتېج یی رغ
 ۱ ور رجاقرب اهد كنهریزجکیا و
 بولواقوح هدیرللوک .ردراویراپنا هصبقضعب

 - رق یربش هلینام هدنسهریزج نوسول یرلکویب كا
 (ژانال)ک هدنسهطا ژانادنیم هلیلوک ( یب ) ی هد
 . ردهراسو ( ناياو ) و

 لدتعمیماوه درلهطاو س .یساوهو ملقا

VW 
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  هزآا ۱٩ هلا ۳۳ ایک هرارانازبم ؛بولوا
 زکلای  بویلوا یس هعیرا لوصف ۰ رونلو هدنرل

 یءاروش ۰ ردراو یرلمسوم قلقاروق و رومی
 هب ونح ندلاش یسهلج كنهروک ذمربازج هکردس رغ

 «هدلاح یراقدل وا مسقنم هب هل امکیا هلرلغاط شعازوا

 دا ی را س a زن ره یرایسوم لو
 رومغناب هدنسهلن ام یبونج برن هلیب كنهطا كچوک
 .رونلو قاروقیسهل امرکید «نکرروسمکحیمسوم

 ناربزح یمسوم رومتای هدنس هل ام یب ونج برغ
 نرسالا .ردا ماود ردق هب ینا نیرشت ندنسادتا

 هللا ناس و ترام یغاحبص لاو هدرلنوناک یمسوم

 صوصالعو یرابن و لیل "یواست ۰ ردهدسیام

 كپ هدنآ کیا رب ندیا بیقعت ینکهدرابب كوص
 هغ افس «بولوا رل هروبو رلهتوطرف یلتشهدو یلتدش
 كي یخدهدهرق «هقشب ندقدلوا تاراسخ قوج رب
 یماوه كربازج ۰ رولوا بجوم یاسر قوج
 هژرل همتيص لتون ۰ هدهسیا مالغاص هرزوا تیمومت
 لس ۰ ردهحهدایز یرلقل هتسخ مدلا رقفو یرتنازید

 . ردهحقص هد یرلتلع صر و هحارس ءهسرلا

 تاتار اب عبانمو تاناوحو تاتا

 هرتاموس ندفرط ر یرازج هنیییلف هحراحشاو

 هدندف رط رب و هنریازج ینالم ساق هواحو

 هلامش ندونج « بولوا هباشم هیابلارتسوآ و اینایقوا
 قرف زارب یرغوط هرلغاط كسکوب ندلحاسو
 لصاح یعاونا كناتانو راحشا هدرلهطا و هلفالتخاو

 كپ شمهمروکهطلابیرلرب شماملچآ زونه .رواوا
 عونقوجكي كراحشا ؛بولواروتسم هلرانامروامسا و
 هدنروص هداعلا قراخ یرلضعب و «رونلو یرلسنحو

 « در هتسارک هدنجا دراعشا و . رواوا فان
 هنلیجایو « هفلناشواط « هفلزوفناع .هنلامعا یاقس
 یرلتوا ۰ ردراو یرایلشیربولا كي هعیانص رتاسو
 قاریوط كرك لصالا . ردقوچ یغد یرلریاچو
 تانادو راحشا كوو قیص كب اوهو ملقا دارکو

 كا ۰ هحنلک هناعور . رددعاسم هکمریدشش

 كړو یعون ردق ٩۰ «بولوا چرب تالوصح یجنرب

 رادم. هحیلشاب كنيلاها « قرهلوا عرز یرالوبقم

 لصاح هلترنک یخد یشماق رکش ۶ ردجنرب یتشیعم

 ؛بولوا قوچ ید یتالوصحت نوتوت . رولوا



 لر ف

 یهو « زالاق یرک ندننوتوت ناوه ینرتوت هنیپلبف
 كب یسهمار «هدهسیا ترس اهد زار ردق هن

 هباپوروا یشلبق « بولوا لوبقم « هلفلوا لزوک
 .روللوا جارخا هلتر ځکه باقم یرلهرافبح كنرفو

 هکدتیک «بولوا لصاح هلترنک ید قوماپو هوهق
 هلغاوالش یلاها ردقهنره .ردهدقُهلوارثکت ید

 وبا یس هکک ۱ هدایز ندنسهجرد یرلجایتحا
 «هدهمرروناللوق هعرز تالا مدق راک كبو

EPAكجهدبا محو لیهست یتعارز  

 «ندنکیدتا هئارا یرلفلراک ادفو تادعاسم عون یه

 تعن هلتروص یه كتعیط . هقدنایوا یلاها

 تالوصم هدریازح و نالوا لئات هنرلناسحاو

 .ردقو هش هدننکحهدبا قرت كترومعمو تورو

 ءامرخ «بولوا نیذل كيو قو كب یعد یرلهویم
 هراح ملاقا یاب یزوح ناتسدنهو سوم

 هلدتعم ملاقا راسو نومیلو لاقتروب هلبرلهویم
 رونڪ .رولوا لصاح یعاونا كنسرلهوبم

 هنلاما طالخو بياو ربصح كرك ندنلببق زاسو

 تاتابن راراپ هنحسن تاجوسنم یک نیک كرکو
 دارکو یفاص كركر نوب «بواوا قوچ یغد یعاونا
 اوروآ هرزوا یقملناللوق قرهلوا قیشیراق لکيا

 یرلحارخا هکدتک « هل غمنل وا بلط ندنرلهقى راف

 ندنتاجارخا كنربازح هنیلیف لصاما .ردهدقلاغوح

 لصاح هللا عرز « بولوا تبان ییادخ یغوج
 .رولب دشت هلفرصمو كما زج ید یرلنالوا

 یرلرب عوضوم هره دافتسا عقوم ردق هب یدمش یک

 ا بولوا یرلرب بيرق هرابنا دلوبو هلحاوس
 < ربا رم هاغمالوا طوضم هلماع زونه یرلفرط

 زونه ندرلاروا .ندنفیدلوا ید یرلهیلقن طئاسو
 كحوک قح ۰ ردهدقمامهنل وا هدافتسا .ر چیه

 . زدهدلاح و یرلجا هل دا رل هطا

 ندنریازج یئالم راسو ورونو هواح هجناناویح
 «نادکر ک ءلبف هدنرلهطا هنیبیلیف هک « ردوش قرف

 یثحوو مسج راسو غناتوا غناروا « نالق
 نالس هرضم تاناویح ؛بویلروک رثا ندراناویح

 انادنیمو یعاونا دكرلنومیم .ردنرابع ندحانم هلا
 دوس لکشلایرش نلئید ( نوبیح ) هدنسه رب زج

 نیپ تارشحو یرلیدک كسم .رونلو ید سانسن

O ۳:۷۸ : 
 .  ردقوج یرایرک و رلهصارب هلیعاونا تاناویح

i 
TUES 

 نوسول صوصخل الع بونلوت هدنلاح یاس هدنام

 ندناویحو یرانامرواعساو كنبرلهریزج وانادنیمو
 لزوک كپ هلکیک سنجر قفوا .ردولم هلرایروس
 قوچ كب یرویط ۰ رولوب ید لازغ عونرب
 صوصیع «بولوالزوک هدهجردتیاپن یعاوناو

 لوک و هدلحاوس . ردزسلاثما یراسورخو قواط
 ترثکكي یس هریک عاونا كراقبلاب هدنرلربن و
 نالس هدرلوص یلتاط صوصحلالع «بوننوب هرزوا

 یسشجرب ندرلنو تح .رددوجومیاونا كنبراتیااب
 ریلب راص 7 هراحاغا و رب توا بوقبح هرل راج .

 بولواقوچ یرلهغابولپاق زیکد دلرکو هرق درک «

 یجنا قوچ هدنزکد ولوج « بولوا قوچ یعاونا
 عونرب لمعتسم هدنماقم یاج هرج, و « رردا دیص
 قوحكي یرلیزآ هدنلاح یاس .رونلو ید فدص
 ؛قرهنلو یوملابو لاب یلتیلک هدرلنامروا «بولوا

 هد یرلتارشح یک ق ایا قرقو كحموروا .ريلينالبوط
 . ردقوح

 ۰ بولوا هدیام یمسجترب تنسهباها

 یحو هدکمکج هبازآ كرکو هدکمروس ناص كرک

 - اپسایسنج ریکیب .ریلیئاللوق قرەلوا یناویح كني
 « هدەسيا تا وک  یینح < قرهنلوا لاخدا ندهد

 هلک ندحراخ ید یرلریغیص . ردیلشتاو یلتوق
 E E ناب قح «بولاغوح لبخ « هدهسیا

 نداپوروآ یرانویق .ردراو هدیرلیروسرزک هدرانام
 تكيوکو یرازوموط .ردزستیمهاو زا «بولوا هلک
 قوح هد یرلکدروا و قواط . ردقوح یرلیدکو

 ندرللویناسا داغ كمر دوود یراسورخ «بولوا

 ردشمک هدهنسلاها اروا

 هدف و همهم تاشفک لونه هدرل هطا ود هجنداعم

 - رافرطره یئدعم نوتلا « هدهسیا شماملوا ارجا

 ندرلهزیرنانل و هدنرلوص دكراپنا ینیدلوادوح وم هدن

 : EET ندرل رامط نلیروک هدرلابق ضمبو

 « رقاب هریمد « ER یثالینالیراقبح اذه عم

 رک وبا ددرکوک
 « ردهدقلراقح هدهعدق لوصاو هدنروص یزح

 تاناوبح

 هیفبا مشی « صحيح هلبعاونا داراححا تمیق ىذ
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 +شلاق رصحنم هنرتهج برغو بونج كتسمریک | ا ئاسو یثاط رک لآ ,یعاونا كنشاط
 . رولو هرزوا تک ید داوم قحهباراب

 هتیلیف س .یرابهذموناسلو تبسنح «یسلاها

 ,ردبکصندتبسنج چوا هجیلشاب یسلاها تنریازج
 یرلیزایسنالمنلنید ( وتیرغن ) یبیلاها یکسا لا
 ضایب كنایسنیلوپ هدعب .بولوا بونم هنتبستج
 كنوئرو ندنسلاها یابس نوکزود هحقدلواو

 یلحاوس كراك موقرب نالواقبسانم هل رل (قایاد)

 جا كرلهطا رلوترغن «رلکعا طبض یرلرب زودو

 طیعرح نوتب هدعبو ؛شملکچ هراغاطو هنیولفرط
 یرلیلایسنیلو «بولکر ایالم ندا الیتسا ین ریازج
 لحاوس «دارهدروکسو یرغوط هرلیرجا ید

 رلوتبرفن ۰ ردراشعا طبض یرلرب زود دارلهطا و
 هدنرلهزا كس یرکی هلانوا هدنربازج هتبلیفنوس

 ADT یرلددع هک دتیک هد دكرلن و «بونلوانیمخ

 كس زو ترد چوا امج ید رایلایسنیلوت د

 هکدتک یددع هددل رنو .بولوا هدایز ندسوفن

 یثحوزونه لاها سنج ییاو . ردهدکعا لزفت

 بول فادعتسا هت دمو تب رمضحت « بول اشابهدلاحرب

 مالسا قرهش راق هل رلسالم زکلا ۰ و

 تشیعم قیرط لیدبت رلندالوبق یبهذم كيلوتقایو
 قم < ا یی هیلصا لاها نالاق . راردبا

 كپ رود ؛بولوا بوسنم هنتیسنج ییالم یوم
 ناقشیلاح لوغشم هلتعارزو تراجتو یجیک رهام
 ربک طب رم نوتب .ندنیدلوا رلمدا یک ذو
 درش ید هدر هطا و ۰ یک یرلقدلوا هدنرازج

 ۳ هلا لوخد مالسا ند هدننیب رانو ددعا

 هدنامز ینبدلوا هدکعاراغتنا هل هد اعلاقوف تور

 هدرا رب یرلکدتا الیتسا .بوشانهرلهطا ریلویتاسا

 ًاربجیبیلاها «هلبا سیمٌأت ینک انویسیزبکتا ناع

 ؛ راغمالشاب هكا كيلوتق هلتاقیضتو ملاظم عاوناو
 اک یرابکح هرامالمنالوا سم ردقهنهو

 .اشابهدلاحرب لقتسم اذه انمو ىلا یژثکا ران وب

 كراسالم نانلوب هدتیلهاج لاحزونه «هدرلهسیا هدقم

 و «ندنرلکدتبا كيلوتق نوسلوا انروص ینغوچ
 هدربازح یهدراراوحوا راس مالسا ید هدرل هطآ

 ( نآولب ) زکلاب نام .بویمهدبا ییقرت ییدتنا
 ةريزج ژانادنپمو هنبربازج ولوجءاسهللوط ةريزج

 كنهملسم “لاها ,هروک هنن راقیتسناتسا ككرللوناپسا و
 هندلیف . ردشمهمهدا زواج ییویلم مراب یرادقم

 لونشمهلتراج قردلواراکب و نیزسکمشل رب هدنربازج
 - ایوروارتاس هلرللوبناپساو ۵۰۰۰۰ رایلنیجنالوا

 . ردهدنرلهدار س وفل ۰ شا حق یل

 هنیپیلیف -س .یرلتراجتوعیانص «یرلتیئدم هحرد
 كلا كماوقا کهدقرش یاصقا یسلاها ككنبرل هطا

 راوبنارسا «بولوا یرلنایاشاب تحار لاو یرلن دمتم

 سیسأت رلکلتفچ مساو هایعضو راهیامرس كوي
 یسهدافتسا راد هبامرس ر هلمادخیتسا هلمع هج راکسو

 تو رب ۵ دیار ا یدک ر قلاع «بویمتیک ةو

 هدنفارطا یسهناخ كنه اعره «ندنرلقدلوا شارب

 ؛منرپو یسهجناب یواح یراکچیچو رلجاغآ لزوک
 یدنک « بولوا یرلهلرات هرناسو نوتوت .هناتب
 وو ؛راتاص یتسهاضف هرکص ندقدراتبج ینتشیعم
 تكنربازج هنیپیلیف كره هلا ندلا عو كرلهاضف
 اک و بهرتم کیا یرلهناخ . ردبا لیکشت یتاجارخا

 ی هع وا یرللخاد «بولوا یم هنرزوا زلکرید

 هدهجرد تیاهنو نیز هلناشورفم لزوک و هلرل هتخت
 نالوا تباث هدنراسد کسا . ردراداوهو ر

 .راروزابییرلناسل هلفورح ذوخ ًامندهجدنه رلیالم

 ندنعیدلوا روز یباتکو تئارق كفورحو .هدهس

 «راشنا لوبق یفورح نيتال یرلنالوا تالوتق
 . رداع روا شد یناسل لویابسا یر و

 رب رخ هلا رع طخ ییرلناسل هسبا رلناملسم

 ۰ رلردا

 «بولوا هروک هب یلاها تاجابتحا هیلحم عیانص
 مقاط رب لو معم ند هیتابن فابلا ضمب نانلوارک ذهدیراقوب

 ندرلهظاوب هقشبندهرافیچو هقناشریصح هلتاجوسنم
 تالوصح ییاجارخا ۰ بویمقیچ تاعونصم هنوکرپ
 هکالش كنلاها . ردترابع ندهبعیبط داومو هیضرا
 مسر بهذم كس رلنالوا كل وتق صوصخالعو

 ,ندنفیدلوا هدایز یرللیم هینلاجوهنو وا هل رانیا و
 یغوح هد كميانص نالوا هروک هب هیلحم تاجابتحا

 ‹ قلبعوق ۰ قلحارم اذه عم هردهدنلا كرلىلنبچ

 رلتعنص یک ق ایج اعوا هنرزوا یشد لیفو جاغآ

 ؛ كده هجناکءراتقونیقب رالویناپسا .ردشملپ راپا یلبخ



 ل ی ف

 هلبنام « بودیا رصح هنیرلیدنک یتراجت دارلهطآوب
 هللا هیینجا كلام كن كسا رب چیه هقشب ندنرپش

 قاط ربو « ندنفیدلوا یسهدعاسم هنسارحا تراج

 ریازج «ندنفیدلوا عوضوم رامسر رغآو رلراصحا
 هدافتسا رب چیه ندنسهبعسط تورث كنهرو ذم

 «بولیغارب تسبرس تراجت اربخا نکل ؛یدزاغلوا

 كب یرلهفرعت كركو «شلربدلاق رامسرو راراصحا

 هنوک ندنوک تراجت « هلغلوا شادا لیزتت قوح

 ریهد هدنرلفرط چا تج . ردشمالشاب هکعا یقرت

 ید رلهسوش ۰ یک ینیدلوا هدنمکح قو رالو

 نایالشاب هکدشیا هدنروص مظتنم «ندنفیدلوا دوتفم

 . رومهللوا هدافتسا ریقح ضد ندرلرواو ددعتم

 فالاخدا و ۷ ۰ ابرقت ناکا زا یونی 2

 قوجرب هدهلینام . رویارا 0 منارف نویلم ۰

 بتاکم ی هدرلفرط رئاس «بونلوب هییلع او

 بوبوقوا هبیناپسا شد كنیرلهملغمو ملعم هیادتا
 . ردطرش یرلملس قمزاب

 --.یسهبرکسعو هبلام 2وق «یسهرادا لوصا

 زک سه «قرهنلوا رابتعا تلایا جاوا راد هتل

 یوم “لاو رب هدنربش هلینام نالوا یرلیمو#

 - اقحلم هلیسهریزج نوسول یسیجنرب كنلایا .روینلو

 یسیحنح وا :ندنتاقحلم هلا وانادنیمیبحنکیا ءنادنت

 ندنرازح ناسیو یک هدنسهژآ هریزج د كوب کیا ون

 نانلو هدنرلتمح قازوا كناسنورقم . ردنرامع

 جزا ید یرلهطا سؤالا و هنلوراق «هنایرام

 وب ۰ هد هسرارویلوا دع قحلم هننربازج هنیلف

 3 EO "امسازکلای یغوح دارا هطآ

 < بولوا مسقنم هرلاضق ددعتم یربب كتلایا چ وا

 هب رکسع و هکلمرادایراضعب كرانوب

 هبحأت « بولوا مقنم هب یحاوت رلا ذق .ردهدنتلآ

 طبض راریدم وب و «رلردیا باتا یاخا ینیرلریدم
 .رل ردفلکم هلیتسایر هبحلص کاو هلتالبصحتو طبرو
 هدنرلهدارقنارفن ول ۵ ۵ هب ونسفراصموتادراو

 کهدهینوباج ونهج كن هبناساهدنجم | كفراصم «بول وا

 . روینلو ید یراتطم یراکاردنپف و تراس

 یو ۱۵۰ نیرو ند هینابما یک

 ۲۷۸۰ یلرب یارفن و لویناپسا یناطب اض هلبدارفا

 ۱ E ردنرابع ند همرادناز ۰ ۳ هدا

۳۹۰۸۰ 
 :TE زود هد ی.همدخ و نترودآم لر ۹

 و ۱۰ و وز وآ 3 هلا نبتقرف ۲

 هب رح دارفا ۲۰۰۰ هدنرلجما  بولوا ترابع

 . رونلوب

 ۱۹۲۱ یریازج هنیپیلیف -- «یس هبحرات لاوحا
 فك ندنفرط نالحام نادوق رورشم هدنح رات

 هدنطساوا یدالیم نرق یجنتلا نوا « بوللوا

 . زکر شارا هناا هدننامز یفللارق كيلبف یحنکیا
 - وا هیمست هتییلیف هلتبسن هنمسا كلارقو «شمأوا

 نالواشعا تاب هدنسهرب زج نوتسول هردراشع

 «بویمهدناتمواقمهنسامود هینابسا هیمالسا تاموکح
 ملسم یهدنتمح بونح «هدهسرلشلوا روح هتعاطا

 ؛شمالوا مار بولوا لتوقو ىلتبعج اهد راسالم

 و ا و اللو تصرفو
 هلتاهف د یخدرلزملکنا هلرایلکنملف .ردراشمر دشارغوا

 لاقتسا و لاح .ردرلشمهمهشلرب «هدهسرلشعا ضرعت

 یمصخوبیقر كنتموکح لویناپسا هدریازجوب نوچ ا
 هدرادقمزآ ردقهنره رانو «بولوا 5 كران املسم

 ا قررا تاب
 . ردلکد هدنرادتقا تمواقم هنرلیدنک یلاها راس

 . راردرضاح هتعاطا تقو هو

 هدنسه رب زج هبلحبس (۱۱۳1125) 1
 ساشنش

 یصنمو هدنرزوایربم (هرهیه)

 هلیوسا ) هناقلآ )موبلا «تولواهبصق رب کسا هدس رق

 . ردفوررعم

Finlande ۰ /یاهتنمكت هیسور( ( ۱ هدنالنف ۱ ماکت هتس  
 «بولواهطخ ربعساو ہدنسیب رغ

 برق هتراتح ینیدلوا لئات كناتسراحم هداب رتسوآ

 ۰ ردلتاب هب هرادا تیراتح رب

 داع هحورول لاش یسهحاسمو دودح

 هلم راتلایا ول وا و لکناخرآ ًاقرمث «هلیسهطخ (هنوب ال)

 غروبسرتپ وهلیلوک (هغودال) نه قرش بونج
 تور غ «هلب زفر وکه دنالنبف اک ءهلىتلايا

 E ابرقت .رددودمو طاع هلح وساو هل زفروک

 قرشلوط۳۱ هللا ۱۹۲ و یلامش ضرع ۷۰۳ هلا

 ۱۱۰۰ یو هبونج ندلامش «بولوا دتم هدنراهزآ
 ۸۰ أ هدنرب شینک لاو هدایز ندهرنم واک

 ۳۷۳ ۱۱ ۲ یسهیحطس هحاسم «قرلوا هرتم واک

r. 



 ٤ ییلاهاو هرتم ولیکم برص
 .دویشود یشک ۷ زکلای هنشاب هرتم ولیک عبر رب
 . رد (روفغسله) یزکسع

 زا هدنالنیف  .یراہناو لابج «یسعیبط لکش

 یرغوط«ونج و برغو لاش .بولوا ربرب یلعافترا
 ۰ هب یلامش دمحنم رح هل وا لیم هدنروص فشخ

 هنلوک اغنواو هنیزفروک هدنالنیف .هنیزفروک هینتوب
 ران امو ۰ ردراو یسهلام ترد ینعی یرلوص راقآ

 رلترمص ندا لیکشت یبراطخ هایم مسقت هدنسهژآ
 ندرل هبنقم ۲ مفاطرب هدنروصقح هبمهنلواقرفهلزوک
 ۲۰۰ یرلعافترا ندرحم یاذح .بولوا ترابع

 هدندودح حورون هدلاش زکلای . زمنا زواجت ییهرتم
 ( هکلسهلژوس ) ناربآ یتسهلام یلامث دمجنم رحم
 . رولوا غلاب ردق هبهرتم ۷۱ ۵ یعافترا كنىرلەپت

 ایرتک هل )مع «بول واتیایع یساسا كنسيضارا

 ۔اطبو رالوک قوج كب نالوا یرلطالتخاو طاترا

 . ردراو یرلعاق

 روک ذمهجورب .بولواقوج یخدیسهبراجهایم

 نالوابصنم هرالوکو زفروکو زیکد کهدنتهج چوا
 ندرللوکدوخای «رک ندنجادارلاوک یغوجكنراپنا
 رح كرا ناو . رولوا یبّنم هر وک 3 راقبح

 جورون یرلهجیلشاب ند رانلکود هبیلامش دمجنم
 ( هرانا ) هللا ( فلا انات ) نارا یدودح

 هینتو . ردیربن ( خیوساپ ) ناقیچ ندناوک
 چوسا : یراکوسب كا تنبرالیکود هنیزفروک "

 نیش كي اکوا هللا ( فلا هنروت ) نارییآ ییدودح

 هک « ردیغامربا ( کو یک ) نالوا بصنم هلحم
 «قرهل ید یراربن ( نابتیک) و ( کوب سانوا )
 تتسلامش مق دودعم ندهینول ال لصا كتهدن النىف

 یرغوط هونج نداروا . ردا عج ینهایم 1

 .یولوقوس «ایاوا کون وسا کوو : هللا هرص
 ینرلوصكوک ۱ 7 3 9 روح چاقریفوااهدو یو اہ ۱

 هنب زفروک هیلو روک ذم یربن (وموق) ندبا عج
 نالوا یانمه یربن ( ایلوا ) ندرلنو . رولکود

 كلوك اقرب رکید هلوک ر وک ذ مو «ردیغایا كلوك
 نلیکود هن زفروک هدنالنیف . رولکود یرلوص

 دارللوکقوجرب هک. رد ( هنمیک) کوب كا كراېلا
 .الوط كب كالهرتمولیک ۳۰۰ یرءالپوط ینیراوص

 کر دشک ۳۳۸ ۰
 دن فا

 (نقووو)هدهنلوکهغودال .ردراوینار جر یلقیش
 کوس كلا كنراوک هدنالنیف هک« رولیکود یرېن
 ندلوک روک ذم ؛بولوا یغایآ كن ( اعاس ) نالوا
 ° لزوکقوح یسدلروک هلیمسا ) هرتاعآ ( هدنفیدل رنآ

 . ردبا لیکشت هلالشزب

 رر چیه هدایندقوج یرالوک ردق هدنالنیف
 كنس هحطس ةحاسم كنتلابا لشیم تنس « بولوا
 نانلوهدنودح .ردروتسم هلرللوک یسهدایزندنفصن

 «بولوا (اعاس) یلوک دلوسب كا هرکصندنلوک اغنوا

 طالتخاهلرلن واو هلرالوکك جوک یک هدنراوج لوک وب
 ولیکم بش ۱۷۹۰ ربارب هلرللاودجو رازن ییدتیا
 3 دک ناوک روک ذم .روتروا هحاسم كلهرتم

 «یورایسلیب «هقلساپب «یسوب روا“ یس وژالء یس والہ
 هدن راطسو كت کلم هل رللوکهنایاپ “یس وونا «ی-والوق
 (هقتیک) هدیراقو اهد ( ایلوا ) ندیاقبس یرکذ
 لوک ( هرانا ) هدلامش كا و ( یورای ویس ) و
 . روینلو

 لبتن یک« یکر لیک ك ج وسا ءیلحاوسكنەدنالنیف
 یرانور هلم راجیلخو یوققوج ر «بولوا لیتتقیج
 یرلهظا و یرلقلابق مقاط رب هدنسیشراق كلحاسو
 كنم زفروک هینتون :یرامهم كا دكرلهطا و .ردراو
 روک ذم هل ریازح ( نکراوق ) ناشلو هدنراطسو
 . رد مازج ( دنالآ ) عقاو هدنلخدم د زفر وک

 كب یساو-ھ كتهدنالننف س . یساوهو ملقا

 مق نانلوب هدنلخاد دامجا ةرتاد « بولوا ترس
 نیرشت شيق یخد هدنسیونج مسق « هقشب ندنسیلامش
 وو ؛ رروس یا ید ردق هسیام ندنطساوا لوا

 یندنیزای «یک ییدلوا یلتدشكي تدورب هدمسوم
 اذهمم .ردسبای هدایز و قاحیص كپ سکعلاب اوه
 دارلقلقاطب ضعب زکلای « بولوا مالغاص یماوه
 یدوربیطق كرانامروا .ردیل همتیصنزاب یرلراوج
 لوحتلا عیرس اهد یاوه ء هدهسیا شا لیدعت

 رقاق كنسراراک زور قرش لاش «بو وق هلاحرب
 . ردشمالاق لئاحر قجەلوا ریس

 __ .ینورث عب انموتالوصحم «یناناوحو تاتا

 ترابع ندنرلابق تینا رغ اساسا یسیضارا كنەدنالنیف
 ضعبو هل راشاطو موق هدنرافرطرٹک |یحلمس «بولوا
 عیرع ۸۱۶4 کاپ ءهلفلوا روتسم هی هدرار



 ن ی ف
 ۲۹ ۰۸۹ و لدی مولا هتعارز لح كل هرتمولیک

 مدع ول كنضارا .ردقلر اج ہد یکلہ رتمولیک عبسع

 كنسیلاهاهنسهدعاسممدع كناوهو ملقاو هنیدادعتسا
 منم ید یصعت قمالر ند«ءدق لوصا هدتعارز»

 فورث عینم هجیلشاب كتکلع هن « هدلاح ینیدلوا
 زا كب یادغب .ردتءارز یتشیعم رادم كتسلاهاو

 لصاحهدایز فالوو رادواج ءهبرآ « هدهسروشت

 ید نوتوتو ریونک «ننک .بروت «هیلزبب .رولوا

 « بولوا كشوک كب یاس ۰ ردندننالوصح ل

 رونلوب هدنتبج یب رغ بونج زکلای یجاغآ هشيم
 «بوریو هوبم هدنتېج بونج هدیرلحاغ ۲ الاوزارک

 قج1 هدلامش اهد .رلررو كحبح زکلاب هدلامش اهد

 .زالوا كوب كپ یغدرلنو .بونلو یرلجاغآ ماج
 «بونروک یرلهردنوت كنه ریس هدنتمحلامش تیاپم

 هلراکچیچ تقوم و رلتوا اب ضمب دلوت كت نزا
 نیثیق و ؛ رونلوا فداصت هرلیلاج یو یا
 هزغ روت یک ندا «تولوا یونس را قلهتروا

 هلرلنامروا یساوا سبس اینک او یبوطر كناوه

 یرلتوا ردق هن ره هلکمر و توارط اعاد هرلرباج

 « بولیریدشیت هیلها تاناویح یلیخ « هدهسیا ابق

 .ردشک افجویلتوق «هدلاحیراقدلوا كجوک «یرلت"آ

 لامش < بولوا یلتیلک هدنراتبج بونج یرلریغیص
 E یسهود كنەىلاش راطقا هسیا هدن ر اف رط

 وا ۰ رویللو هلترنک نینیص ناد ( نر ) نالوا

 یرلیرد بولواقوج هدنرانامروا ید یرلناویح
 .ردقوج هد یسهفلتخ تانا ويح نایارای هنلامعا كار وک

 هلیعاونا كغيلاب یرلربنو لوک دارکو یلحاوس كرک
 رادم لشاب كا دكرایلهدنالنیف قلیجقیلاب «بولوا وام
 . ردندن راشدعت

 كرللو وکلترس كناوه «هدهسیا قوح ینداعم

 یتدعم ربمد زکلای ؛بولوا منام هنیرلجارخا ینادقق

 « نوشروق « یالق « قاب هدهحرد حنکیاو هلتملک

 ( ولاوبا )
 . رولو یرلهزیر نوتلآ یغد هدنرلوص كنب

 « بولوایرک زونه عیانص --.یتراجنو عیانص

 هدرلنو و یددع ۰ یرلهشرباف كن هدنالننفنوس

 .روبعا زواج ی۱ ۵ ۰۰۰ یرادقم كنهلمع ناشیلاح

 «تاجوسنمقومایو كوب .كيلبا :یتاعونصم هجیلشاپ

 . ردهدقلراقح نوتل ۲ رادقمر و وقنح

۳:۸۳ 
 «دغاک" « نواص موم هرکش
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 ak ار هدتکلم لخاد خك رلن ون ءتولوا

 : یتاحارخا هحیاشاب . ردقو یناحارخا هجنال وعم

 «رنیب«غاب توس «قیلاب «ینارطق «نودوا«هتسارک
 « ردنرابع ند هرناسو ریغ-ص ٿا “رمد ماخ

 علاب هغنارف نویلم ۱۰۰ یتالاخداو ۱۰۰ یتاحارخا

 یحنکیاو هل ا هیسورهدهجرد یج ر ر رولوا

 - رب : ردهلرلرب EF هنالاو هرتلکنا هدهحرد

 ا لو رد نل ندغرویس
 لوق چاقرب هراهلکساو .قرهنازوا هدنراتهح برغو

 یرېن ( ایلوا ) و هدیلامش ضرع ۰۰۳ .قرهنازوا
ESEلصاو ردق هتسهلکسا ( غروایاوا (  

 یرللورمد چوسا هلا هدنالنف زونه ؛هدهسرولوا

 لیبست یتراجت هدایز لا . ردشمها طاترا بسک

 درک و  هدننیب یرلهلکسا كرک «بولوا رلروباو ندا
 رلرواو هدنر وص مظتنم هدراودح و رنو هدربلوک

 مظتنم كب «هدهسیا را و ته وش لقبا

 هنالبنوط ۲۳۵ ۱ یسهب راجافس . ردمالغاصو

 هنالننوط۱۷ ٤ ٤٥ هلسیگ نکلی ۱۷۹۹ هدناعیتسا
 . ردنرابع ندرواو ۲۳۲ هدنناعبتسا

 ك رابلج وسا هدنالنف . یرل هبصقورهش ٠ یتاہسقت

 هلبا عقوم ینیدنلوب كنبرپش غروبسرتپ ءنکیا هدنلا
 ی آ هحورب «هدلاح ینییدلوا لماش ید یرلراوح

 : یدنا مسقنم هتلایا 7 ن ونال کهدلامش هکقراعال ۱

 . هشو هکهینتو قرش ۰۲ ؛یداترابع ندنسیضارا

 «بولوا ترابع ندنسبلامث مق كنلحاوس یزفروک
 ۰۳ ؛یدا هدنسدشراق كنهنو ییرغ وا

 یرازفروک هدنالنیف هللا هنوب هکهدنالبف سفن
 هکی س ورتسا وان 6 ؛ یداترابعندهشوک هدنسهرآ

 قرش بونج هک هبرفنیا ۰۰ ؛ یدیا فرط هتروا
 ٦« ؛یدا یواح یتنسضارا غروبسرتپو ینمسق

 یاساوب . یدبا ترابع ندنسیقرش مسق هکیلراق
 ۲ هنلا كنتلود هسور هدن الننف «هدهسیا لمعتسم مولا

 یتا هج ور یراسوفنرادقمویرلتعسو هرکصندکد جک
 : ردشملوا ےسقت هتلایا ۸ نالوا

 لاها هرتمولیک عبر تلایا

 ۳و ۰ ۱۳ ء0 غ روبو

 ۲۸۹ ۷ 1۳" ۱ وب و وق

 YY Aor\ ۲۲ ۶۱۱ لکیم تنس

E Eg me ر ۵ ےل اڑ 



 EV TL 1۱ AYY دنالبث
 ot ۸۰ ۲۱ ۸0 سوم وات

 ۳۹۱ ۹ ۳:۱ غ روت رووا
 1 ۸۹ ۱ ۲ هو

 ۲۱ ۱ 112 6 غ روبایاوا

 -دع۱ یراق «بولوا مسقنم هرلاضق تالابا

 ؛تولوا مسقنم هرلهبسحات ید رلاضق . ردهدند

 ندتموکح بناجو هلراسلحم بختنم ندیلاها رلهیحان
 . رونلوا هرادا هلر دم ررب بوصتم

 ولآ ۰1۵ ۵۳۵ ڭسروفغني اه نالوا یزکس

 ۰۲۰ ۸۵ كسروفصات ۰۳۱ ۰۷۱ كنرپش

 ۱۰۹۲ كغروایلوا ۲۰ ۸ كغروسو

 . ردراو یسلاها

 الف -- «یرلبهذموناسل و تیسنج «یسلاها
 هدنسهتروا كرلواندناقسا هلراسور یسیلاها كنهدن
 هنس رکید هاکو هنسررت هاک كتسنح کیا ول «بولوا

 تبسانم هلبرب یه كرلنو .هدلاح یراکدلکهلوا عبات

 بوسنمهبیاروت قرع «بولوا یرلهیسنج تبارقو
 رلن ولالهد هجرد یجنر و ؛ رلردب وسنم هنتیسنح 1 ونف

 راسوراراتات ورلراحم یخ د هج رد یحنکیا«هلرلت وماسو
 دكرلبلهدنالنیف .ردراو یرلتبسانم هللا هنناروت ماوقا

 هدنتپح یرغ بونح كتكلم وب صوصمالع و

 راسو نالوا نکاس هد هدنالیف سفن نالوا عقاو

 شما هظفاح یبرالسن هدای ز ندنسهلج درل ا ونیف

 هدناکشكن راندب و هدن رلایس كرل ( تساوات ) نالوا

 قان « بولوا دوجوم مالع صوصخم هنقرع لوغم
 ١ كوك و قالراوو یراشاب «لیتنقیج یراکیق
 هصیق یرلیو « كريس یرالاقص « كوسب یرلزغآ
 ماوقانونب یخد ًاقلخ ۰ یک ینیدلوانیلاق یراکیک و
 «زسشالت «یهرهجزاوکو رغآ یکیدارفا هیناروت
 - انو ناقشیلاح اذه عمو ردا ا هردق یشیانه

 ؛یکنركنب راچاص هلبرلزوک زکلای . ردرلمدآ یلسوم
 كناوهو ماقا هسقو :یندنرلطالتخا هلماوقا راس
 هنفالخ كساروت قرع .هسیاندهه «یندنساضتقا

 ًاضعب و یراصو هناتسک هرزوا تیرثک ۱ « قرلوا
 م همسق ۵ رابلهدنالننف .رولوا قیحا نوتبسب

 دارل(تساوان) روک ذم نالوایرلصلاخ كلا «بولوا

 اب و ( قاوق ) هدنلحاس یزفروک هینتو هدشلامش
 هدنتبحقرش هرل ( نوبال ) هدلامش لا «رل ( نابق )

 کن

 ن یف
 رل ( رفسا ) هد هدنتمح قرش بونح « رلنابلراق

 هدننیب رلناسل یراکدلیوس كموق شب و .روینلو
 كناسلرب یسهلج «هدهسیاراو قرف ردق هل هج رد رب

 . رلریلیشالک ۲ ییا كي هلرلریرب « بولوا یرلهبعش
 رلنایلراق یرلنب زکب زآ كا هنقرع لوغم هجامس
 نوک ز ود یرلزوکو رغاو نورب كرلنو «بولوا

 هجقدلوایرلتماقو نوزوا یځدیرلیو «یک ینیدلوا

۳ ۰ 

 یسایس مکح كرالج وسا ندنکسا رلیلهدنالنف
 ملعت هدنناسل ج وسا «بولو ةا یرلسداو

 یدنک یر ندرصع رب « هد هسیدرلردا رلعت و

 یسامثاطرب  بوشود هنیدیق كامتلیرلیا ین رلناسل
 لئاسو ییدا و رلهنزغ یلیخ ریو « عج یی رارعش
 E PA رات هدراتتکم و ؛ شما رشن هتوقوم

 هرعش و یلکنها یرلناسل . ردرلثمربوح هتسرلناسل

 هنر( خدا كس رايد واوا کیا
 هه نالوا رشن هدهدنالننف . ردراو یرلدادعتسا

 ی۲۰ و جوسا ی ۲۵ ندهنوقوم لئاسرو هترغ

 . رویقبح هدننابل هدنالنیف

 هراتقو نیش رار هلرل ا ونيف راس رالهدنالننف

 نرق یجنکیا نوا « بولوا لرشم ردق هب هحنلک

 ارج یرلنوب ( قیرا ) ندنرالارق ج وسا هددالیم
 -اشاب هدلاحرم قینغاط كب « هدهسیا شا نایتسرخ

 هلبدهرکوا هنرلیدنک یداقع قلنابتسرخ «ندنرلقد

 زا یرلکدلیهنرکوا نددیدج نيد و رلنوب «بوبم
 مولا « دارهردشلرب هلبرلداقتعا یکسا یرلیش
 ۰ ردرلشمهمهک زاو نوتبسب ندنرلهعدق تاداقتعا

RIERAردرلشلوا ناتستورب ریارب  . 
 ۰ هدهسراروعاط بهذم هقشب ندفلناتستورب ۱۳

 هنبهذم سقودوتروا كراسور ین ۷۲۰

 ید یدوبب ۵۰۰ و كيلوتق ٥٦٦ . ردهبات
 . ردراو

 ىس هشوڪ ېب رغ بونج زکلای كنهدنالنيف
 هرتمولیک عبر هداروا « بواوا نوکسم هجهدایز
 32 دج لایق ماو یفک ۱۰ هبا

 ۸ و ۷ هدرلفرط رکیدو ۱ هنشاب هرتمولیک عبح

 نانلو هدضعوا هدنالنیف اذهمم ۰ رویشود شکل 1

 -وکسم هدایز لا «هدلاح ینیدلوایغوث وص دلا « دارلرب

 تاعوتوولئاوغ یرب ندهنس زون تکلم وب . ردین



 ن ی ف

 ء هدنسهباس ینایقرت كتيئدم و فراعمو تراج و
 ۰ ردهدکعا €F هلتروص رب لوقع رب یسوفن

 هنس شب شع یر ندنسیدالبم می را ۰

 هک لاح ؛ردشا وا تاقکیا یرادقم كنبلاها هدنفرظ

 یشدلوا دا هک قو رانلک هب هدنالنیف ندحراخ

 I كنهسور و هغروىسرت ندەدنالنىق « هدلاح

 ترم سوفن یلیخرب یخد هباقب ها و هن رافرط
 ۰ ردرلشغا

 1. ؛یسهت رکسعو هیلام ءوق « یسهزادالوصا
 ندنکلاع هسور یر ندنحرات ۱۸۰۹ هدنالنیف

 . ردلئات هبهرادا تب رات تنا « بولوا دودعم

 -اریعاهیسور «بولوا زنااح یناونع قلهقود كوس

 «روبنلوا دع یبهقود كوس هد كنهدنالنف یروط

 هلتفصنادناموقشابو یوم “لاو هدسروفغنساه و

 ۔ انس رب بک نداضعا ۱۸ .روب رب دنل وب لیکو

 نادناموقو لاو ؛بواوا یتاود یاروش اب و یسوت
 - ورشم هدنالنف تسایر هسلمو تاذ نانلو

Eسل ر مسقنم هب هعش ترد «بونل وا هرادا  

 راسوهحدو و هنیلاوقو تاماظن هک« ردراویناوعبم

 ءهناکدازرل هبعشر وک ذم .رر ورا رقه همهم تاص وصخ

 صوصخ هرایلیوکو هنسیلاها رلهبصقو ربش «هنابهر
 - رارق « هدهسرلردبا هرک اذم هدکلرب اضعب بولوا

 یناریدم تثیه هج ربا . رلرریو یرآ یرتآ یر
 ندبیغوط هلیسهطسا هلیکو روک م رانو «بولوا
 « ندنرلقدلوا عات هننروطاربعا هبسور هب ییعوط

 هنسهیلخاد روما كنهدنالنیف یسوتباق غروبسرتپ

 .ردنا ت

 یوبلم ۵ ۵ جم یس ونسفراصموتادراو . زامش راق

 ندا تباصا هنسهصح ؛بولوا هدنرلهدار قنارف

 غروبسرپ ,ندنکیدتا هرادا ید یناغودو کک

 هرب رکاسع ۰ صردنوک یشرب هتسهیلام هنزخ
 «هدلاح ینیدلوا یرتآ رود یساغود هابسهب رحمو

 هنتاږټرت یسهبرحمو هر ةوق كنتلود هیسور

 . ردلخاد

 لوا ن اغا كنداعم ا یت هرات لاوحا
 یرلقدنالل وق تالاو هحلسا ندشاط رلناسنا ینعب

 یرودقدورب كنتهج یلاش كضرا ةرک «هدرلنامز

 كرلزوب رلرب نانلو هدضيعواو هدنالنیف «هافلوا

۳۹۸۶ 
 لباق 0 زو ه دعل «ندنفیدنل و هدنتل 1 | تعارز و یساشاب تحار قزلوا ماس ندسأابس

 ا ءتولوا

 ییدمشیلاها نا ناکسا لوا كا .هدنکیدلک هلاحر
 شقلو یموقرب هقشب هسقو یترابع ندرلآونبف
 یایسآ كنماوقا ایزآ .هدهسرحهل رب دسک ینیدلوا

 -رط راس كن هعطقوب لواندنترمم هیابوروآ ندیطسو
 دل وانونظمینیدلوا شعلو هیناروت ما وقا یخدهدنرلف

 ايو لآ ونیفندیکما یخدهدنتهح هدنالنیف «آرظنهنغی
 - وحلمیلوا

 تا كب هداروب یربعت ناکسا هدلاح ره .

 مات ناو هدنسهبلامش راطقا كنا

  هکدتیا هدعاسم رلزو هک كنهمشح و

 شلو موقر نکند ندهبناروت ما وقا

 ردظ

 داد هنززفروک هیئت و ؛دارءدبا قليجقيلابوقرەبالۇا وا

 هناحاوسهبسو ریو ج وسا هلتاعفدندارواو ؛شملیرلپا

 كالرک امفیهاکو قلیجقیلابو یتایج وآ هاک «دكرهک ىد
 نامزقوجكي لاحو . رویلبشالک ۲ یرلقدلواشعا

 زواجت هلنامز رو رلاونیف قجت۲ « بودا ماود

 هدنرلوکو لحاس كنهدنالنیف «دكرهدا بئاغ یتوق
 «هدلاح یراکد سا تعانق هلغمال وآ وآ هدن ران امرواو قلاب

 یهدنسهریزج هش واندناقسا هلرل والسا یهدهیسور

 هاکو رانو هاک « قرهیقارب تحار یرلنو رلنوتوت
 یحنکیانوا .یدرلشمالشابهک 2 از و اجر هدنالنیف رن وا
 ندنلاح كايشح و زونه رلیلهدنالنیف هدیدالبم نرق

 . یدرلراشاب هدنلاحهبج وک هلقیلابو وآ ‹توىمەلتروق

 ارج یرانو (قیرا) یلارق جوسا هدروک ذم نرق

 ًارابتعا ندخراتوا « بویلراصت یا نایتسرخ
 كنهدنالنیف هدعب و ینسهبصق ( ولآ ) ادتبا رایلجو سا
 «كرەدىا A رل هعلق ضعب هدنسپرب هدنسهتوا

 ا و ؛راشل ۱ هطبض تحب یکلعو

 ا دارا قردقاب ةرايلج
 ءهغلوا لوغشم هلتعارز «بوشلرب هلا رم

 .یدرلغمالشاپ هفاوا عبات هرایلج وسا هدصوصخ یهو
 تابراحمنیملسک یسهزا هدنسهزا راسور هارلیلج وسا
 قرش تاپ «بونلو هام وا هدنالننف «هدن سانتا

 دلوب .یدیشمک هنیلادلراسور یتهج قرش بونجو
 هدنسهطخ هب رغنسا نالوا عبات هب هیسوركنهدنالنیفورتپ

 هرکصندکدتا اختنا تخ اب ۱

 ۳ بودا سح ینجایتحا كعا ا ینهدن النیف راسور

 هده راع یرلکدتنا هلرایلج وسا هد ۱۷۰٩ تیام



 E یرلقدنازق
 یادناخ لارق «نکیا هدنلا كراج وساهدنالنیف قجثآ
 هنروص قلهقود كوي هنمان كسراضعب ندندارفآ

 شئلو هدقملوا هرادا هلئروصوا « قرهنلوا غارفا

 -هراداتروص ید یروطاربعا هیسور .ندنفیدل وا
 هقود دوس ا زکلاب ِ بویمرتک للخ ةن

 «هلغاوا نونم ندنتقادص درللهدنالنیفو ؛شمتیناط

 ییونج قرشو قرش نانلوو هدننکح تحت نالوا
 .ردشملیادلرت هنغلهقود كوس هدنالنفیخد یی راتهج

 Golfe de) 1۱۱۸0060 )ى زفر وک 8

 هدنفرط قرش كنزک د قیطلاب ۱ هدنالنیف
 e “الاش « بولوا زفروک و كوس

 دیا لیکشت یتلایا غروبسرتپ مولا هلبا هینوتسا
 e 8 مال زا یرل هطخ هب رغسا

 هرتم واک ۰۰ و هقرش ندبرغ ۰ رنازوا ردق

 .ردهدن.هزآ هرم ولک ۱۲۰ لا ۰ کا ؛بولوا

 غاص . ردبا عسوت فرط چا «بولوا راط اهدیرغآ

 كا .هدهسیا راو رلنامو رلیوق قوج رب هدنلوصو
 داتسن ورقنالوا یواح یتسهناسرب كنهبسور یرلمهم

 (هوران) عقاو هدنسهقرش دودح كنهن وتسا هلینامل

 رلهطا كحوک ق وج رب هدنجا كزفروك . ردنامل
 كيو عتاو هدنکو ا كغروسرتب یمهم كا «بولوت

 ( داتسنورق ) نالوا شّلوا ےکحت هلتاماکحتسا نیتم

 ار قوج رب ررر ا
 E كر یکم لا

 لحاس هلیعساو رہن: ( اون ) نج ندنچا كغ
 و ( هغول )

 دازفروک هقشب ندغروبسرتپ

 نایکود هزفروک ررب هدنسیپونج
 . ردیرلرهن ( هوران )
 .بونلو هبصقو ررش چاقرب هدن رق ايو هدنلحاوس

 ( سروفغنسله ) هدنلحاس هدنالنف : یرلهحیلشاب

 هلا ( هورات ) هدنلحاسهبنوتسا و ( غروحو) هلا

 نیشیق یزفروک هدنالنیف . رد رلرہش ( لور )
 . ردا ماود رلزوب كده رلادتبا كسيام «بوتوط

)Finmark)(امش هاا كح ور و ! 

 iE 7 وا یاایا ۱1 راغ
 كن هیسور ًاقرش « هلبا هدنالنیف اب ونج « هایتلایا
 e هل زفر وک ( رکتاراو ) و هابتلایا لکناخزآ
 هحاسم «رددودحم و طاح هللا اش دمحنم رح ید

 « بولوا مرتموایک عبر يس هبحط ب

 ن ی ف

 ( ولاوق ) یزک . ردراو اما ۲۹۳۳۹
 رک هک ردیسهبصق  تسفصاه ) مقاو هدنسهطا
 ٩۸۳۳۶۲ لالا ور اتو و هم لع كا كضزا

 یتاوه«تولوا دتم هدنر له را یلامش ضرع A هلا

 كسيام .ردلکد قو وص ردق کیدتا اضتقا كنضرع

 شنوک هدتلایاو كد هنطساوا كناربزح ندنرخاوا

 نوناک ءیک ینیدلوا نوکر ب قلهتفه یدب بوی
 نوزوا«بویع روک شنوک تدم ردقو ید هدلوا

 کان بولوا رب رب قلغاط . زولوا هحییک ر

 قوح رب هدنسشراق كلحاسو یرایتنقیجو ینرک
 رب هدنرلرب قلا كنتبح بونح .ردراو یرل هطا

 لصاح یوزوا كنرف EE هات هلا هب زآ رادقم

 لامش ۰ رونلو یخد تاو ریفیص «نوبقو «رولوا
 یخد راکپوک .بونلو یناویح نر زکلای ہدنتہج
 «بولواقیلابلوصحم درب و لصا .رلیشوق هغاربق

 - وم زای . یک ییدنک هللیجقیلاب هجیلشاب یبیلاعا
  و یخد ندرلفرط زا هدنمس

 هن روم هدنتمیق قنارف نویلم یلآ شب هنس رپب
 ندهدنالنیفوللح ورون ؛نوالیبیلاها .رولش وطینلاب

 ناتستوربیسهلج «بولوا ېک ندنراموقناوق هلک
 . ردعبات هننهذم

SW ( Finnois )فرغ لاش  

 هدنفرط یفرشلامش كناب وروا اج 1 ونيف

 ما یعب بوسنم هنقع غاط قولا نانلو رشتنم

 ردسم و مسا كماوقا ماطر دودعم نده ناروت

 ۔اوقا اونیف یخد رلراغلب یکسا و رلراحم ردق هنره

 ف هدنوک یکنوکو « هدهساد ودعم ندنم

 هدنرق هلامش راطقا هرزوا روک ذم هحو زکلا

 هداب وروآ رانو رونلوا قالطا هماوقا نانو و

 ۰ قرهالشاب ندنلحاوس یی رغ لامش كجورون

 هدنالروقو هنوولو هنوتساو هدنالنبف هدهبسور

 هدنسهبقرشلحاوس كنز د قبطلاب ینعی هدنرل هطخ

 رزمی هدنتهج قرش لاش هلیلامش یاهتنم تلتهیسورو
 “هلسلس لارواو هدنرلهضوح ( هماق ) و ( هرو )
 هد هر رییس هاسهل ام کیا تانسلامش فصن كئلابج

 هقسوغنوت و هدنسلامش فصن كنسهضوح ( یوا )

 و ( ین ) قرهلوا یغاشآ ندنساقتلم

 ردق ی هدنفررط

 رار يرلقدناو نک اس

 «بولوا رشتنم

VIOلوط  



 ن ی ف
 دتم هدلحم كل هفارغج هحرد ۱۰۰ ردق + قرش

 هداس# و ۰ یخد یرلضیعو «رولوا

 عو كماوقا و . ردلکد ىغاشا ندهحرد ۰

 «بول واغلاب هن و ۰

 كن هیسءر هللا هدنالنیف یرلذندم لاو یمسعا مق

 هدنلامشكنهیسور .رد رلنالوانک اس هدنتالاب |قیطااب

 هدنرلیا رنک ۱ كنهتس هسیا یرلناناو

 ا و E هد ارل هردنوت روتسم هل رلزوب و رلراق

 قیلاب هدرلاروا
 هک« ردترابعندلث ابق یشح و # رجوکب ونوق هل ریروس

 كسا هف

 .نانوتسا «یلهدنالتف «نو ال

 هدایوروآ

 قجترد تاب و ترد یدارفا

 ەدە رەس و

 ۰ 5 ۱ 8 ۹۹ مس

 نر و مشالوط هدنس هقرا وا و

 ردزآ یرلسوفن و كريس كم رانو
 : ما وقا ییدتا

 .سیمرچ «قایمرپ « قاتوو .دیوماس «ناینوویل
 ندهرناسو نا «لوغوو«نودروم «شاووج

 ۰ رداع
 كنماوقا ۲ ا ونيف وبشا

 لکش î رلقدنلو ندهناروت ماوقا بولوا

 ماوقا .رددهاشرلناسل یرلکدلیوس دلرکو  یرلایسو

 یو تن هد اس یر وس تار

 ندننامش كناسل ر تولوا تبسامو تبمأاشم
 نالوا هللا هحراحم . ردققحم یرلقدنلوب ول

 ندلصاو هد كن هج را :هدهسا زا اهد یرلترم اشم
 < هحنلک هرلرا قلب

 تونم هنق رڪ لوغم

 ترابع

 . ردقو همش هدنغیدنل و بعشنم

 ندقوج « هدرلهسیا دلوتم ندٍاسن و یخد رانو

 «ندنرلقدل ءاشعا دارتین رلباصاناسل .بوشال والسا

 : رد رللکدد دودعم ندنماوقا | ونيف « هدلاح ییدمش

 یرلتهم اشم نالوا هلرلرانات و رلکرت هجناسل دارلاونف

 هد یرلتبسانم نالوا هلرلوجنامو رللوغمو «یجنکیا
 - النیف زکلای ندنماوقا ا وق .ردهدهحرد یجنحوا
 نالوا: نک اس هدنتالابا قیطلاب كنهبسور هل رابلهدن

 لئات هناسدا یرلناسل و هتیدم رلوبلو رلناوتسا

 هدنلاح رب :یقحو من زونه را بواوا

  رلرویلل وا

 « بوللو هدرلرب ییونج اهد هابتقو رلا ونف

 یحتکیا یک ینیدلوا یراکتا غاط نوتل [یرل اغنم

 یتیدلوا یرلکتا كنلاج هلسلس لاروا هدیرلنطو

 یرغوط هنلامش و هنرلطسوكنهسورنداروا «هدلاح

 راسو (راوآ )و ( نوه ) یرلقاطریو «شملباپ

  EAیاف ۵ ۶
 A لیس هدرلنامز فلتخ هلرلسا
 1 د هابوروآ هد ون چاقرب «كرەدا نقا

 برغو بونجو راراتاو كرت ندنفرط قرش هدعب
 .قر+ وا قدضتندنفرط رلزوتوتو رلوالسا ندنتهح

 .ردرلشل وار وحهفمازآ ًعلمهدنرتزوب كن همااش راطقا

HOEكت هسن ارف ( ۲1015۱۵۲۵ )  

 هش هناترب و هدننرغ یابتنم | ۳
 لحاس» اقرش بول وا تاایارب هدنحوا كنسدر

 ءهلزکد هشنام الاش هل رلدلایاناربرومو ها

 رم ید اوو ابر
 «تولوا r ۱ ع ٤ ٩۱٩۳ یس ەبحطس هحاسم

 یهضراع یسضارا . ردراو یسلاها ۷۰۷ ۰

 کیا هلرلمسا « غاطهرق » ویغاط ( هزآ ) «بولوا

 دتم یرغوط هیون برغ ندیلامش قرش غاط
 یتنسیحنکیاو ۳۹۰ يعافترا كنسبجت رب «هدهسرولوا

 < بولوا هصبق یرابنا . زمنا زواجت ییهرتم ۵۵

 نرولا «هناوا «تدوا «نوا «هبئال : یرلهحیلشاب

 لیتنقح لیتریک كي لحاوس . ردیرلربن هراپو
 نورب هل رانایلو زفروکو یوق قوجرب «بولوا
 (تسر)هدنسیغ لحاس . ردراو یرلهریزح هبشو

 هیشرب نوزوا هدنرلهزا یرلزفروک ( زنترا ود )و
 هنجا كنهرق هدلاح یرلقدل وا ا هللا هر زج

 اک هدنسیشراق روک ذم لحاس . روبیک یخ
 یخد هطا كجوک چاقرب هلیسهریزج ( ناسوا )
 یغاروط 1 ردیطرولدتعم یساوه .ردتحلم هتلایاوب

 كرلهویمو هربس هللا هعونتم تابوبح «بولوا تبنم

 یامرواچاقرب . رولوا لصاح هرت"سو نوتوت هیعاونا

 هللا تا سنج ییا .بولوا یرلاعہح لزوک ك بو
 لویس .مرلیریدشبس تاناویح راسو زوموطو نوبق

 سنج ییا هلیشاط یکلیبو یندعم روک ؛نوشروق
 ءزب بولوا یرلیا یلخ ییانص . ردراو یم

 . ردقوج یرلهشرباف هرناسو نوتوت بیا .دغاک

 هد ۱ سا ( تسرم ) یربش كوي كا

 هیاضق ۵ تلایا .بولوا یسهبصق ( ربمیک )یزک
 . رد واح یه دلب او ۲۸۱۷ ها هحات ۳و مسقنم

 ) Cap Phinistère ( یورب ۱ 2

 هو لایت یاهتم ناسا ۳
 ¥ 0 O ˆ «بواوانوربرب هدنسهطخ هحیلاغو

 IB NI هلا یاش ضرع

r ae a erat < 



 سس وا زکر رادفرب و هدنورب و ۰ ردقاو

 اوج برغ یابیتنم كنهرتلکنا
 نور رب جد هدنح وا كنسهرب زج هش (یاونروق) ت

 . رلند (دنایسدنال) هح رماکنا «بولوا

 9# عرق هدهبسور( 16000514 )

 قرش بونج كنسه رب زح هش ۱ هس ودود

 . ردیمسا كنسهصق ( هفک ) مقاو دد 8

 [ ..تعحاص هنسهدام « هفک » ]

 | مو
 (نوراقربحم)و هلالوح ًابرغ «هاتیدم فیوسی
 هلش ردم هرج یخد الاش « لا لوگ ےک نلسد

 یدودح ۳" ندنتهح قرش . رددودحمو طاع

 هدهفاسمكلەرتم ولك یتا شپندنراسب لحاس كلر

 ولک ۱ ۰ كنههاق مویفلاهتدم نالوا یزکس و

alr۲۱۹ ۸  
 یسهبحطسهحاسم ؛بولوا دتمهدنسهزا یلامش ضرع

 نادف ۲۳۵ ۹۰۸ ینعی هرتم ول یک معبر ۱۳۷

 نام یسیضارا . ردیذک ۲۲۸۷۰۹ یبلاهاو

 ندیداورب طاح هلراوج و 8 هجعفت رح ندفرر طه

 هدنس رغ تهح كلنوهداطسو رصم

 ابونجو اقرش « بولوا تیریدمرب

 .ردعقا وه دنس رغ بت واحهرعم

 ط قرش ؛بولوا ترابع

 2 . رلییک

 «كرهلک ندونح لودجر

 ندنزاغو (نوهال) ندنفرط

 را نت هلیمات تسو 5
 ءهللا لوخد هتتربدمول <

 كمویفا ةدمنالوا یزکرم “داره ودیرغوط هب
 ؛قردلب را هرااودج قوجرب .هرکصندکدک ندنجا
 كن.بضاراهلیتقو . ردبا اوراو قس ینیضارا مویف

 هدلاح ییدمش < نکیا رومعمو هدنتل | وه فرط

 « بولاق هدنتلآ كزلموق یرلرانک یهدنتهح برغ

 تبنمكي یغاربوط . ردشقا بثاغ ینسهیعرز تیلباق
 دوج .هرود ؛نئک «رادواح هی رآ هم رب تو وا

 رولو لصاخت یعماق رکشو قوماب دو

 هدیرلغاب ضمب «بولوا قوجیغدیرلنوسزوامرخ

 رادقملیخ «تولوا روپشموقوح یرللک . ردراو

 ریلی راقبج ینایو ین وص لک

 سنج رب قاشوع وهج | كب یسیغابهدرلنوب «بوایرب
 < ردداعو كحوک یرلتا ."رونلوا یعر نویق

 كب ییانص كتربدمو . رلک ندحراخ یرلهودو
 ندرلنوبق هلیتالوصح قومابیو نیک «بولوا یرابا

 ۔ دشیت رل راح یماص ۳ ۰

OFA AN 

E 

 وی فک
 كب «قرهنلوا فرص هدنلحم هما 1 ناا7

 رلزب یداع هلرالاش فیرظ كيو یرلزب نک لوبقم
 یجارخا یبوصلک . رونل وا لامعا تا ودنم كون اقو

 لب ۳ ردندنرلمهم دلا تن هملحم عیانص یحد

 «بولیربآ هبعش رب ندنریبک طخ لود ريمد ندبا بیقعت
 لیبست یتراجن كتر دم «هاغاوا یبتنم هموفلاهندم

 ةنمزا «بولوا رومعم یربندعدق هطخو . ردا

 ناز ناب | رساشو یراهتصقف ریش مسج هدهعدق

 یرلهنارب وهشاکساو هقىتع زا | هدنتهحه «هلغا. وا

 اضف كانهایسهطساو فسو رع ووک فم . رونلو

 كعا لامعتسا هدتحاح نح .«هلراخداو عج ینهایم

 نانلواداب هلبمسا (سیروم) هدهع دق راث ۲ « هرزوا

 (سیلوپ ولید و رق) اعدقوهدتب ریدموب یخ دضو- ماو

 هدنرق مويفلاةدم نلند « خاسةلاةنندم » ىنعي

 ینبع كتوراق ةکر روک ذم ضوخو ادتسا . ىدا

 .هبم هل و انکم كنو رلققحم ضعب «هدهسیاشٌموا نظ

 كعء دقضوح « كرهدا ارحا تایرحت « هلکرد ینغج

 انا نلسا و و یراق و فوت
 ممعتلاب وهن وراقةربحم فلغا وا كع دلوکو زیکد هدطق

 سارب هلفرعت فرح .ردشملوا قالطایخد هب هطخوب

 كسا وب و ینیدل وا طلغ ند( موفلا) 4 (موشلا)

 هردهو ینبدلوا هلاقندننامز (مع) فسو ترضح

 یو « یدزهنایوس هجرع هدرصم هدرلنامزوا ارز

 نوجم زك 0 یدا لکد یرع هدیناسل كہلاراشم

 [.هلروس تعحاص هنسهدام «م ويفلاةدم»

 ,Fioume) 1۱1616۸ ) هشرهح والسا و ً
 ۔ راح هدنتلود ناتسرامو

 یزفروک ( ورنراق ) كنزمکد قیتایردآ و ملات هناتس
 برغەرتمواک ۱۸۵ 5( مارغآ ) قرهلواهدنساهتنم

 هبصقر هدنبصنم یربن ( هرامویف )و هدنسیب ونج
 دی « یسلاها ۰۵ «بواواهلکسا تس رسو

 یسهطواتراجتو عیانص « یرلمتحرل ازوک «یرلاسلک

 تراجو هب رګ هلیدادعا بتکمرب لمکم * یس هقناب

 هربب « یزب نکلی « نوتوت .دغاک «يتکمیرا
 ؛یرلنمرکد د,دتعم ؛یراهناشغاند هلىرلەقىرافەرتاسو

 تاسۇمر اسو کر ش هطب روفیس«یمهقیرب اف وایپروت
 یسهراح هایم . ردراو تراجم كلثبا كب هل س هعفات

 .ردقوچ كپ یراصوح ندعم هل رلهمشچ لزوکو



 و ی ف
 . رد( هقتاسرت ) یعدق مسا «بوأوا هبصقرت یسا

 «بولوا مسقنم همسق کیا قردلوا کیو یکسا هبصق

 هدهبصق؛ردراو ینامل ییاقرهلواییو یسا كلذک

 تاورخ هجرد یحنکیاو نابلاتا هدهحرد یحنرب

 دناعهناتسراح هلکساو هبصق زکلاب . رلناللوق یناسل
 هناتستاورخ هسیایلایایمسم هلیمساهمویف هنب «بولوا

 : رادغتلم

 قلابا همویف

 ا الاش «هلناتسناورخ

 ورنراقیخد ندنتهج ییو> برغ «هلما ایرتسیا ابرغ
 ۱۰۰۰ یبهنحطس حاس تولوا طاح هل زفروک
 . ردیشک ۸۷ 1٩۰ یسیلاهاو هرتمولیک عبح

 سش ندنتهح و قرش

 هل س هطخ هلوسراق كنار

Fionie ( ) كنریازج هقراعاد 

E A O EE۱ هس ويف  
 كنەقرايئاد هل ا (دنالس) نالوا کولا تنهروک ذم

 ( خیوسلشا ) مبات هد هنال ا و(دنالتو) نالوا یسهرق

 دوس )نددنالس ًاقرش ۰ ردعقاو هدنسهزآ یرلهطخ

 ( تاب كجوک) ندنیوساشاو دنالتو ًابرغ «(تاب
 ( تاغتاق ) الامش .هدلاح ینیدلوا ساب هل رل زاغوب

 ۳ ار يه ناصر هک د قیطلاب اواو

 یطخ قرش لوط ۸۰ . ردطاح طب هظا كحوک

 لحاس هدیطخ یلامش ضع هه و .ندنسهتروا

 - یضیب هدنروص مظتنم ریغ .ریک ندنبرق یسپ ونج
 نالواه قرش بونح ندییغ لاش :بولوا لکشلا

 زود یرلتسج بیغو لاش ۰ ردهرتمولک ۷۰ یول

 لهضراع یمدق قرش بونح « هدهسیا قالح و

 یرلعقوم رب وصت نایاش .بولوا روتسم هلرلنامرواو

 رد تیا و تدثم تاب یا وط رد واح
 كن هقراعاد رق ءهلغلوا شمناشیا و

 و 1 «تولوایرلیوق قوجر هدنلحاوس .ردشم و اهبمسآ

 ۱ دا ا قرش لا یوم دا

 ت د ترول وا مسقنم هتلایا کیا هطا .ردزف

 كرن رب هدنفرط چا دازفروک روک ذم یزکع
 هد یزکص كنبکه د ونجو ۰ (هسندوا) عقاوهدنرزوا

 .ردیرلهبصق (غ رویدنوسا) عقاو هدنسیونج لحاس
 عقاو هدنسیق رش لحاس

 ( غرواف ) ناک هدنسیونج لحاس . ( غروب )

 یب غ لامش ۰( سنسآ ) ی هدنسیپ رغ لحاس

 : یرلهرومعم هجیلشاب رکید

 هللا (بورتسا) و ( ترافلدیم ) نانلو هدنسهشوک
 . رد رل هبصق ( هنکو ) مقاو هدنسیلاعمش لحاس

 هرلهلکساو یراطخ لو ریمد ندایشت ندهسندوا

 دنلوب هدطالتخا هلبرلربرب یتسهلج «بولوا یبمنم

 هدنتمج بونج كنهریزج یربن كویب كلا .رلرویرپ
 هزفروک نالوا یانمه رورلادعب ندنزک هلناع

 هحاسم كنها

 ols بول وا هرتموایکع ب ح۴ 4 ۰ ٦ یس هیحطس

 هحیلشاب . ردیلتس وطر یساوه . ردراو یسلاما

 ۰ سونک 6 ننک هما هعونتم تایوبج ۰ ییالوصحم

 لیافا ۰ روراف ندءراسنو نوی :یوا ی رش

 « بولوا قوج هدیرلیزآ .رلرریدشش رلت ۲ یلیخ
 هراس و یا هلیرلشاط هنناو چ ریک . راقیچ لاب
 ندشببق تایزج ییانص . ردقوچ ینیلاب .رونلو
 (دنالکنال) مقاوهدنبونج .ردزآ هدیراجت .بولوا

 ةرادا یخد رل هطا توک راس هلیس هل وط ةربزح

 . ردقحلم کو

 ۰ رد رپم (۲۱هسندوا ( نلیکود

۷ 

 ) کوص كناقلا فرح (



 ( ۰۸۱ فلالالصف س فاقلا باب )

 ۔ اسو هدنتمج برغ كنهلقند هدهب و |

 كل هرتموایک یللا قرق ندای لح |
 5 ردرلحاو هرصرب هدنسهنروا لوح هدهفاسم

 دم ا كلەرتمولك ۱۷۰ هو ن

  هلغاوا قل | ندنساذح كلن یل

 رومعم « ندنرلقدناوا اورا هاسهطسا و رلاودح

 هدایزاهد یسلاهاو یرلنارم هابتقو .راودنوکسو
 کاهرتمولبک ۲:۰ و هدنغ دارانو یدا

 زاحاو هرصرترکید هایمسا ( ریکلاباق ) هدهفاسم

 هوا نلسد ( شناک ) هد

 باق

 یماطیبا .ردراو 9

 ۰ رد وک هاب هلسق

 هدنراس لحاس كلن هدرصم دعص ۳

 Au ب

 ( بخت ) هجرلیطب ۰ بولوا هب رق رب هدنسقرش
 كنهعدق ةندمفورعم هایمسا ( هبتلا ) هجراینانولو
 راث آ یخ رب مقاو هدنرزوا یرلهبارخ

 یرلهرافم یرواح یرلرام کسا ضعبو یمسهقبتع
 . ردراو

 ِك ۳ ق
 E هشافمک قرش دنه ندنفرط لئوتاما لا

 ایلیزارب .قرهنلوا قوس ندرلاوه دعاسمان «هلغل وا

 هم دن ند دنا فک ی کام و و ؛شمشود هتلحاس

 ۶ (روناتق)و (نیشوق) «ب ودیک ه ینیج دنه

 هرهشک لاوما هد ۱۰۱ «دكرهدا قافتا دقع هل را

 . یدا شعا تدوع ه زیکترو هلن |

Cabrera ( ) راثلاب كن هبناسا 

 كتهقروب ام

 وا یا ۳ یو

 مالغاصظوفحم هاماکحتسارب .ردزآیسیلاها «بولوا

 6 2-4 وا

  (Cabral)رم ربهاشم ر زیکترو -

  ۵ ۰هدنحرات۱

 هررباق
 . ردعقاو هدنن ونجح

k8 3أ ۱  

 ۱ 6 ۳ ما بش او

 - دلوا شّملو قوج یری هلیتقو .ردراو ینامل ر
 هردشم واهیمست هلمساو ندا تلال دەنا ويحوب «ندنغب

 هدنتلایا هبطرق كنهبناسا ((0۸۳۲۵) ۳
 بونج هرتمولیک ۷۵ كن هبطرق و هر

 ۰۰ .بولوا هبصقرب یزک اضق هدنسقرش

 لدبم ندعماحو یسلاها

 رولیکود هنب رېن لینش روپمشم كن هطانرغ یرلوص

۱۱۰ 

 .ردراو یناسلک

 یرلغاب هدنفارطا «بولوا عقاو هدیداو رب لزوک
 . ردروپشم یارشو قوح

arكنتلایازواداب هدانایسا ((۸067۵)  

 ولک ۳۷ و هدنساضق ( هرتوتساق ) ۱ هزباق
 ندیکه لا ردادوح ندزولاداب قرهلوا هدنقش هرعم

 EE ءبولوا هبصق ر هدنرزوا یطخ لو ریمد

 . ردراو یبیلاها
 ا بونج كسنوت (6215) ۱ ۳

 ۰ كس رهش سنو هدنتیح 3 سل

 جو رفروکس باق و هد ونح هرتمولک

 - اقو زار ندنیصنمو هدنرزوا ( سباق یداو )

E 
 «لاقتروپ«نوتز ؛توط «یرلهجنابو غاب «یسیلاها
 یتراجت كلشيا و یشماق رکش هل راحشا زومو. نومل

 قوئوص و لژوک یوص كري روک ذم .ردراو

 هبصق رب کسا كب . ردیا اورا ینرلهجناب «بولوا
 E E AE رد ( هباقات 1 یئ دق ےسا «بولوا

E: 
E 

 هدتحاح

 نيح و یروس «بولوا رومعم كب ید
 یرانف رب كوو یغدنخ رالوط لو

 . یدبا راو

( Isthme de 63065 ( 
 كسنوت هل زفروک سباق ۾ | ینزرب سباق

 ی ندرحجم یاذح یرلحطس و نانلو هد ونح

 قلموق هدنسهزا درج طشو جیحف طش نالوا

 و. ۰ ردراو یعافترا ردق هرنم « ۵ «بولوا هفام

۳۱۹ 



 با ق
 هرم د E دم هدنر دقت یداشک كخزرب

 ریس هلنیافس ردق هنب رلفرط چا دكربازج ات هلیلیوحم
 . ردقح هلوا نکم كعا

Golfe de 5 ۵ 

 TOE ۱ یزفروکسباق
 نانلوب هدنجما «بولوا زفروک رب هحقیحآ هدنلحاس

 هلکغ د ( ترس كح وک ) و یمسم هلیمسا كن هصق

 ترح لایف رو

 . روینلو یرل هطا هر رح

 لبا

 ME مر اوح

 ه دنتهح توتحو هنق رقه رعم ید

 حب ۰

 ترضح هللا مدا ترضح ((:0)

 ت رضح 0 ندندال وا تكناوح

 رکید یزمتناغوطندنطب رب «هلفهروغوط رکيا کیا

 هلا لباق « هدلاح یراکدر و هک کر ا دلوتم ندنطب

 لباق ۰ ند تیدلوا لزوک ك مت ناغوط هدکلرب

 هنر و هلاه یردارب دلوتم ندنطب رکید كنون

 « بولوا نابوح لباه هدتاور رو «ندنفیدناقصیق

 یجتفچ لباق « هدلاح یکیدتبا نابرق یرانویق یہا لا
 هب یهاا یاضر ینسهلضف قن كنتالوصحم .بولوا

 هنکیدک هل وبقم اهدكن رلهمدقت کالباه کتا رصح
 هدنزو رب و ؛ شما لتق لیاه « ندتکیدشا دمت

 یالوط ندتانحو نالوء وقو قرهلوا هعفد ىج ر
 هدنززب رب ءتولایغوا NS هنساعد د كردن

 ؛شلوا موکح رک

 . ردنعاص هاا

 2 لوا یدو کاش لب لباق
 . یدردا صلخ ( تعنص )

 ورک وا تب وش .ردشعا

 تدا لس و

 رداقلادع و ندنسا رعش ناله

 تاو هه دا ۰

 مداوي ماج نو هشش ه یه قاس زا نم

 مدا ودج* ماداب وا تسم مشچ نا عارف ترک

۳ 
 | لباق

  EEردکنوا تب وش . ردن دنسهلح ۲

 هیجان هدنتهح قر ۳ هی هدنع

 . رولدا ناب یو> توت اب اب یتنیدلوا

 ندنساررعشلن مع یرش نرق ی

 دل وناتسا «بولواندفو دت بابراو

 ع وا

 غارچ بولوا مرک هنیقو* كخر لاخ هک نود
 عاد هنشاب یک راق تدا هراړہم یا یدقاب

 اشرف (abenda, Cabinda€( راق

 وغنوق هدنسب رغ لحاس كب قو

  3 Eبا 9

 N و كئدصنم یعامرا

 5۶ :تولوا هلکسا و هبصق رب هدسونح ضرع

 i E هدننب رانو و یسل' ھا كس

 ؛ ردراو

 ۱ توات

 یرادیکحو و EAS هدل وتسير هدننامز یربه

 دو(, (۸00۱۱0) وت وناق

 یجشدب «بولواندننوی رحم ریهاشم

 هنسهق مشراطقا گادنه ندنتهح رغ لاش كناق سا

 هدنځ رات ۱۹۷ «قردردناق . هنغج هلوا نکم كامتیک
 دارلزوو ؛شعا تحایس هفرط وا هلا یک چاقرب

 « هدهسیا شمامهلو یقیرط کیدا لومأم هاتعنام

 فذک یروداربال و هدانق و یتسهطا ( ولر )

 ربهاشم

 لیخرب هدنراتهج هتالبالو الیزارب :بولوا ندنو ر#

 لحاف تواغ نایتسایس ییغوا ا ق ردشعا

 كتل بطق چ ENG شلوا قفوم ها فشک

 لخاد هنیحایس تيه رب نلیردنوک هنتهج بت
 . ردشعو

 نشو لا سش ریما. )

 ناجرج ( یی اریکمشورهاط یی ۱ سوق
 ریکمشو نروستموکح هدنراتهح ناتسطو یرو

 e ا یی «بولوا واف

 رد وصحیتیدل وا یهتنم غرا نالوا نو کا

 هدهمیکشو توطس درک «تواوا

 هد هیسراف وهبرعتایدا درکو هدناسجاومرک كر 13

 هدنشرات ۳۸۸ .یداید رفكننامز هدطخ نحو

 قو فبس عماج

 ناتنگهوش توکج هنس ۱ ۵, «بواوا فلخ هترد

 ا یالوطندندشکی درتسوک هدناز وب ام رگ

 هتموکح عقوم یره وم لغوا « دارهدا قافتا
 شکست وی هبلایوم « هل رلمتسیا تمرهتک

 رب سوبلاقریما هلهجوو و ؛ شم رد اق کا ا سا

 هد نح رات 2 كرد دبا تلرع رابتخا هدهعلق

 ۳ رد وا نقد هدناحرحو شا تاف و هدار وا

 ك و2 ناطاستکاههدننامررهح و-م ییغوا
 هدعب و تای یلیلاو هن «هدهسیا شک هلا

ETEتاذ 7 بدا و )ع س واق ریما .  

 ین لیخ رو یراعشا یسراف و ییرع .بولوا
 - ات لج هلاسر یناوء « هغاللالاع »

 كن هجرت بحاص دادابعنبحاص رورشم .ردندننافیل

 «س واطحانج ماس واق طخا ذه ۳ هکدروک ینطخ

 . ردراو

۳ E 
o 

4 
NENA 5 ۷ 



GE 

  ۸کیا رب وش ۰ ردروهشم ینیدلوا داع كعد ١ :

 ردندنسهبیع راعشا :

 ےل
 ف

 ان ربع رهدلا فورصد یذلل لق

 رطخهل نم الا رهدلابراح له

 فیج هقوف ولعی رعیلایرت اما
 ر ردلا ه رعق یصقاب رقتسد و

 : ردندنسهلج یسهیسراف راعشا ه دیعاب روش

 ۵ کن

 نکش و دنب و مخ و بات و هرک و چي
 نطو هدرک نم لد رد رکد چ شش

 نزحو مر و لا و تنحم و مغ و قشع

 با
 برا

 ۱ هک و دایاق

 هطخ كور هدنسهع دق تاهسقت كنسهعطق لوطا

 کت هب رصق « شعص هلش الو ساویس «تولوا

 هلهح وو .یدا ترابع ندنرلقاحنسداغزو و رپشربق

 ندنسهطسو تهح نسب رغ مق تنبل وطانا سقن

 برن «ایکلیکو هیروس ًابونج « بولوا توابع

 نکسم دراد وت فلز نآ رد زیچ

4P ( ۱ ) [ « هنسهدام « ینوریدیما 

 [ ۰ هلروب تعحاح

 (۸00۸0060,) هقوداقد وخاب

ppadociaینعیریغص یایسا ( ۵  

 | لاش ںرغ ءاچرف ایرغ «هنواقل ندا وو

 ید ًاقرش « هل رل 4طخ تنو الاش .هسالاغ ندنفرط ۔ دنلون ندندافحا شمهلکرت دكرددا طالتخا هلرلکرت |

 (هقا زام) ًاعدق یزک . یدا طاحهلسیداو تارف

 لوا ودا . یدا یرېش هرصبق نلسد

 نددیکو دایاق ید ییالونوز رطیعی یسهطخ تن و

 .یدرولوادتم ردقهزکدهرق الاش ؛بولوا دودعم

 -هضوح قامرنا لیشی و قامرا لیزق ی
 هدنسهل ام مک دهرق هلیماع ءهلغلوا ترابع ندنرا
 نالوا ظوحام یرلقدل وا ندهنایرآ ماوقا . ىدا

 ماطر و او اق "القعو اند یسهعدق “لاها

 روپشء هلغاوا رلمدا بصعتم عبا ه هلطاب تاداقتعا

 « بولوا هیبش هنبهذم نیاص یرلیهذم . رلیدیا

 سدقمشدهشن | «سارسرلکعا تدابع هر ها مارحا

 رانا شت ۲ هدنروص یاد هدنجا . بوقاب هل رظن

 . یدبا راو یرلدبعءر روشه هلیمسا ( هناموق )
 هلرلناربا ید هحبهذم هروک هنغیدلشالک ۲ ندن وب

 قوح یرلهلکرخو یروس . یدبا راو یرلتپسانم
 لفتسم ابو لقتسم ادا . یدا روپشم یزلت1 و

 وردخنک یوو هدنسهرادا تحت اراک اح لرب

 ردنکا لوس هدمبو «قال ا هننلود نارا ندنفرط

۱ 

 ۳۱ داللالبق 3 یدا ها E ندنفرط

 «بودیادادرتسا ین رللالقتسا رلبل هیک و دایاق هدنح رات

 هدهرا و و یو هرادا ؟لقتسمودق هنس زول چوا

 هدهلیمسا (نازرابوزا )و نوا هلیمسا ( تارایزآ )
 كنارایزآ یجنزکس ۰ ردراشمروس مکحرادمکح چوا
 «هلسلوا بولغم ندنفرط دادرهم یرادمکح تذوب

E E eامور و  
 هنتلودامور یغد كنهک و داق یلوابولفم ندنفرط
 تیراتح هنهطخو « هدهسیا شا جانا یتقاحما

 و هدننامزژ دارت تاهنو ؛ شعا هظفاح یتسهرادا

 هنرزوایتافو ك (سوالخ زا ) هد دالبملاس ىجا ۷
 كالود امور : یدّیسوا بلق هتتلابا امهرر نوتسب

 « بوشود هنغل ر وطاربعا قرش میطلاب هدنماسقنا

 هنطض دن كراقوحلس هدنسب دالبم خراب ۱۲ ۷

 هلصا لاها یراشع راتات و دلرت نداترم «هلکمک

 «كرەدا لوق یالساسد یخدرلز و و «دكرهشل رب هلا

 « بودونوا ییرلعدق ناسلو ؛شمشلکرت یسهلج

 كتهرضاح “لاها . رد راشمالشاب هملکت هلئاس کر

 كنەعدق لاها یرلامس بوسنم هد یساغفاق قرع

 كرا انتسرخ هلراتاملسم ۰ یک ییدتا تلالد هنرلق

 راسوناسلو اس یرلقدنلو بوسنم هسنجرب یخد
 در یر اس رخ «هدلاحییدلشالک ۲ نم روا |

 .ردرلشا قاحتلا هنتعاجیمرا هایسهقاس یرلهذم

 تاموکح مقاطرب یندهدرلارواهدنضارقناد رلیقوحلس |

 مر دلیهدن را رات ۸۰ ۰ تیاهن .بودبا لکشت هریغص
 قاحلاو مض هب هیناع كلام هدنرودناخ دیزیاپ ناطلس

 هدنتروص ( قذابق ) ینوفارغفح برع . ردوا
 ۰ ردراشغا طض

E ایم 

 | قسواپ
 یهواروم راغل هلم سە وار وم برص ندا و

)K apik)سا كنهبرص  

 ین رهن هوارومو هدندودح

 < تولوا غاطرب قالحو وروق خ کت وا یریداو

 عساو هفا رطا و یعافترا هرم NNT كنسه هد

 - ردراو یسهرظنم لزوک و |

Cap-Brelon ( ۱ „, = ۳ ) یاسا 

 - ود میات هر هرحاکنا كنناامش نور پ

 قحلم هنسهطخ هیحوقسا یی كنسهعطق نوبنیم

 هطا رب كور د هدنلخاد یزفروک نارول تنسو



0 
 هلزاغو ر راط ندنلحاس هيجوة سا یکی « بولوا

EE.شیتک لاو ۱۶۰۰ یول هونج ندلامش  

 بونج یابتنم «بولوا هرتم وایک ۱۳۵ یکا هدنرب
E Eناریدنازق یمساو هبهطآ و نالوا عقاو  

 هللا یلامش E ۵09۷ ۱6۲ قر ( نوترب )

 هدنتهج بونج . ردعقاوهدبغ لوط ۷۲ ۳

 یریرببوریک هنا كنهطا کد ندزاغو راط ییا
 ردنا لیکشت یوق نردو عساو کیا هدنسهقرا

 وب . ردراو یلخدمرب یخد ندنفرط لاش كرو
 نالوایحوک كلا .بولوا مسقنم هبکیا هطا هلهحو

 لدتعماهد یساوهو ی یسیضارا تانسیقرش مسق

 اح یخد ییراندعم روک عساو ءیک ینیدلوا

 (یندیس) نالوایزک و ءردیرب رومعم كا «هلغلوا
 اهد ی مق . ردهداروا هدینح هصق

 . ردلوهجم زونه یرلفرط چا «بولوا قوئوصو
 یمهیحطس ةحاسم یار هلر هطا كج وك یهدنفارطا

 زونه ینیلاها .بواوا هرتم ولیک عیب ۱۱۰۰

 هقفب ندروگ ردشمالوا غلاب هبیشک ۰ ۰۰

 ص «یشاط یزاب «یحل ۵

 O CCR «یراقاجوا هرناسو
 یلاب قوج كبو یرلهحلم ء«یرانامروا عساو یواح
 لوحتلا میرسو یلطولب < ترس یساوه . ردراو

 كي E ردنوها ندنک كنه رق ءهدهسا

 یاک هنتشعم تكن.دلاها « هلغل وا تدنم ربغ و ترس

 یهبح وةسا یم طعا مسقكنسیل اھا. عهدا لصاحر اخذ

 TS ءتواوابوسنمهنتتسنح قیلئاغ و

 . ردزسنارفو ریاکنا

 ناف والی هسنارف ( ۸06۱ ) 7

 غرو یوم كنهلالس یجنچوا ۱ تاق

 اکر .بولوا یصلخم ك ( غوه ) نالوا یرادمکح
 .ردشل و یمسا (نایتیاق) هبهروک ذم "هلالس هلتبسن

 ۲۰ تعحاص هتسهدام «تیاقغوه» 1

)€Cape-" 0w ( SRیتوریدیما» ] » 

 | نووتب
EEتوک هدهسنارف (()1115)  

 - هلالستیجاج وا كرا رادمکح نروس ۱ نایشاق
 هلمسا و هاتبسن هتب اق غ وه نالوایرایجنر «بولوا س

 ندنسهلالس (نایج و واراق) راتوب . ردراشملواهیمست
 رد فتم هب هبعش چجوا «بوروس تموکح هرکص

 [ ۰ تعحناص سو دام یرپش

۳:۹۲ | 

 | وه E نایتاق لصا یبهعش یجنرب

 EEA ند۹۸۷ ردق هییلیف یحنتل ۲ ندتباق

 ا

۳ ۱ 

 او

E 

 .ردنرابع ندلارق۱ ۵ نروستموکحهنس ۳۱ كد

 «ییولتنس «تریور «تپاق غوه : لارق شبنواو

 «ینوا ی جد ۱ رب «یرنهیجنرب

 یرج «یلواتنس «ېبوا یجنزکس «تسوکوا بیلیف
 نوزوا«ناژیجنرب 0 تیلیف لزوک <

 (1ولاو) یسهبعش | E لرو بیلیف

 «ولاو» ] . ردیرلهبعش ( نورو ) یبیحنجواو

 تعجاص هترلهدام « هسنارف » هللا « نورو » و

 [ . هلروب

 هنتلایا هونح كنالاتا (0:0۳۵ز») 1

 -روق هک. ردیسهن آ كج وک س قحلم ۱ هبارپاق

 هرتم ولیک ۲۸ كنورب یهدنسیلامث یاهتنم كنهقيس
 هدنفیجا هرتمولک ۵۰ كنلحاس هناقسوطو هدنقرش

 یبیلاهاو هرتموایک ۲ یسدرتاد طی ؛بولوا عقاو

 ترصو قار ییخارا ۰ ردنرابع نادبنش ۰

 یاننهویرب زود زا رب هدنتهح قرش زکلا «نولوا

 یغاریوط .ردراو یسهعلقو نامل هایسرلکسارب نالوا

 هلفلیجقبلابو كجيك یسیلاها « بواوا تبنم زآ
 راش

 راع وایرتسوا( 60۵ : 2

 7 ا 0 3 ۱ هچ وراق
 لو رمدندیک هب هموبف ندهتشی و هدنتلابا هووالسا

 هدن رانک ك باج نالوا یانه قرهلوا هدنرز وا یطخ

 . ردراو یسلاها 1۳ ۰ «بواوا هبصق رب عق

 ( ۵۲و 080۳60 )هراق دوخای

 ا روک لو اب | کد
 یز م « .بوأوا یسهریزج رب عقاو هدنبونج
 لوط ۱۱۰۵۶ ۰۲ ۰ .هلمالامش ضرع ۰۰۳۱ ۵۰

 هرم ولو یسهرماد طعم . ردعقاو هدقرش

 ۲۰۰ قردلوا یجقیلابو ۱ < بولوا
 هرامالتساق كتلاپا . لولان ۰ ردراو یسلاها
 لوبا رار هلیسهطا ایکسیا ۰ ردقحلم" هنساضق

 ؛ ردفلابق لحاوتش .راق ندب واج ییزفروجح

 . رد هدتعافترا هرم ۵ یس هطقن تسکوت کلا

 « هدهضزعا تیافک هنسلاها یسهیعرز تالوصحم

 رناسونوسز «نومل «لاقترو «یربجناكنرف «توط
 كب ینیجرپدلیب .ردقوچ يراغاب هلی رلجاغآ رادهویم

1 

SZ 
r O 



 پا ق
 كپ نیشبق یساوه . رلراتوط هلغآ «بولوا قوچ
 ییا هل رامسا یراق انآ و یرباق .ردفیطل و مالم

 - امز ربت و سوتسغوآ .ردراو یسهبصق كجوک

 راثآ اا هل رابارخ رلیارس ج هلاق ندرت,
 . ردراو یخد یسهراغم تیر و یس هقبتع

 ۔یغ یاق رفا )۸p-051(( ام

 عقاو هدنزفروک هنیک كنبب ۱ تسوفناق

 یزکصقباسكانرجهم زیلکنا نلتید لحاس نوتلآ
 ۱٦1۰۰۰ بونم هنتتسشخ قناف ؛بولوا هبصقرب

 هلرل«اب صوصخم هرابلاپوروآ .یسیلاها یجنز ردق
 و ناو یمهعلق رو یرلهناخ لزوک ضعب طاح

 -زکم اریخا رلزیلکنا ؛ندنغیدلوا ےخو كپ یساوه

 . ردرلشعا لقن هب ( هرقآ ) قب
 هام یاقآ ( 00۵006116 )

 عبات لع هدانق كت ونمود ۱ لباق

 كنهروک ذمتلایا هک ردرپنرهدنتلابا ( هوبنسا )

 ؛هلا لصح ندنعاتجا دارلیاجقوجرب هدنسیقرش مسق

 هتتلاا هب وام « كرەدا ناب رج یرغوط هقرش

 هدوب « هنیربن ( هلآ و ږنیسا) ۰ هرکص ندکدریک
 ینغامریانوسان هدنحورخ ندارواوهناوک (كيش و)

 یسارح .رولکود هنزفروک نوسدوه :لیکشتلاب

 هلرل رباح یمیداو ۰ تولوا نوزوا هرتموبک ۵۰

 . ردطاحم

 ) Capoue, Capua ( ۱واق دوخاب
 كنتلابا ( روال یدهرت ) هدایاتا ۱ واق

 تیغ هرتمولک ۱۱ كن هترزاق و هدنساضق ه رزاق

 لو ریمد ندیک هب یونان ندامور قرهلوا هدنسلامش

 ۱۱۲۰۰ «بولوا هبصقر روهشم هدنرزوا یطخ

 ( هنروتلوو ) نیک ندنجما «یناماکحتسا « یسلاها

 هل رل سیلک منصم «یسیربوکر ب لزوک هدنرزوا یرب

 چاق رب « ینادیم لزوک کیا «یمهینبا لزوک رئاس
 ک هدنفارطا . ردراو ییراج و عیانصو یسهمشچ

 كو ًاعدق -- . ردرادلوصحم و تبع كب یفارا

 كنبصق یکیدمش یرهش (1واق ) نالوا روپشمو
 ء هلغاوا عود هدنسقرش بوج هرموال @

 یضاقنا مکا .رددوحوم یرلهارخ ضعب هداروا

 هرزح وگتروو ( ۸۳0۲۵5 )
 0 ا هک. ردقامرا كور ه دنسد سا سا واق

E 

FET 

DAE 

 پا ق
 ند رلغاط كسكوب نانلو هدیراطسو كنه رب زج

 دلرلباح قوجریو قرهقا یرغوط هبرغ « هلناعبن
 اب رقت هلباسح مقتسم طخ .یرهبالبوط ینیرلوص
  هرگص ندا تا مطق هوا کال هرس واک 7
 5 رولوا بصنم هزکد ندزغآ چاقرب

(Capo 02۸ :ایرتسوآ  
 ا 7 ناتس به ۱ هب رس. دولق

 هدنسی رغ بونج هرتمولیک ۱۸ كنهتسيرت و هدنتلایا
 هیهرق و مقاو هدنلخاد یزفروک هتسیرت قرلوا
 ق رووا کن طار طو سع هل یو و
 عنصم ؛یبلاها «Voi بول وا هصقرب یزک

 ء یسیدادعا بتکم «یسورتایت لزوک ؛یساسیلکرب
 ا اب یخ تایم یاسر هل

 هراسوقیلاب بارش هلیغاینوتزو یسهحلگ هدنبرق
 . ردراو یتراج

lean conte de) ای ۴ 
 ) Capo d'Istria ۱ ئوف هبرتسب د وداق

 رب یل هیرتسیدوباق لصا نع ۰ بولوا ندنویسایس
 هدنخ رات ۱۷۷۹ ۰ هدلاح ینیدلوا بونم هی اع
 كندسور نکیآ جنکو :شمعوط هدنسهطا هفروق
 ندنفرط ردناسکلآ روطاربعا  بوریک هنتمدخ
 شاوا روا همیظنت ینس هرادا كتهععس رازج

 هدشیا و گكدهنخرات ۱۸۰۷ ند ۱۸۰۲ .یدبا
 كتا اضما یتسهدهاعم سراب هد ۵ ؛نوللو

 ؛ ششوا نییعت صخح ندنفرط هیسور «هرزوا
VATU VANهبح راخ كن هیس ورد هنحم ران  

 هدایز یرلینانو هدنلالتخا نانو .ردشملوب یرظان
 هتقوم تموکح رب هد ۱۸۲۷ رانوب .ږکمتا مازتلا
 هنسیدنک یموکح تسایر «هحنلوا ردتقم ها

 هلتموکح ون هنسترد هجرتبحاصو ؛ رلشعا فلکت

 ماهتا هلیفارادفرط هیسور «  رکص ندقدشاغوا

 ینیدلوا شمریدتا سبح باجالابسح «قرهنلوا
 دف را یلغوا هل ردار كنیلاخبم وروام ورت

 رد وا لتق دد ۲

CP ( 2 ) [ « نور لىشي » 

 [ .هللروب تعجارص هنسهدام ۱ روپاق
 (کوموس) كناتسراحم (۸۳0۵) ۳
 ندییغبونج هدنرلتلایا (هنلوت) و ۱ شولاق

 .بولوا یاجرب ردا نایرج یرغوط هبقرش لامش



 براق
 یسهبصق ( راوشولاق ) «هلنایرح کالهرتمولک ۰
 ندنرلعباتلوق غاص كنهنوط .هرکصندکدک ندنچا

 . رولکود هنیرهن (عخوراس)
Nr.كناتسراح ( 12005۷7۸۲ )  

 كتهتشپ و هدنتهح ییرغ بونح راوشواق

 شوباق قرهلوا هدنسسرغ بونح هرتم ا °

 هصقرب یزکرح كتتلایا ( کوموس) هدنرزوا یاح
 یرلغاب لز هدنفار طاویسیلاما ۷ ۰ و
 . ردراو

Cap-Haitien ) 3 ۳لش | )  

 ةرزج ( اه ) ندنریازج ۱ نیس اھ باق

 كنهووارب تدنمو E اس گانه ره"

 یسلاها ۰ e هلکسا و هبصقرب هدنلخدم

 E لزوک هایسهنا كويب ضعب و

 راف باق ( ادتا «قردهنل وا" سیسآت ندنفرط

 2. نلد زا و ینامل

 هنلا كرابجر نت بی وا رک لوا توت

 ۰ یدیا شلآ ینمسا (یرنهپاق) .بوک
)capitanate( aتالاا كناملاتنا  

 یو ان اذلم را Fk ۱ همان اتي اق

 نیر د قتایردا و ۰ 2

SETهناقلب زاب و یراب ترش لرو دم ر 2 » 

 تنون وهرل وم رک «هروب رتلوا وتار بو

 رددودمو طاح هلل راتلایا

 لاها ۳۲۲ ۷۵۰۸ بول واهرتم واک بس ۷۹9۲

 «بولوایلهضراعآ و زودییضارا . و هلا

 نالوا یعافتراهرتم ۱۱۵۰ هلبمسا (وناغراغ) کا

 دراو یا

 .رولیکو دهنریکد قیتایردآ هللا قش یلایا رهن چاقرب
 هد دم یی دودح (وتنافوا) هلا (هروتروف) ندرلنو

 .ردیا نایرح ندنجا ولباراقو واورس «ورالدناقو

 یرلقلقاطب ضعب « بولوا قلاو زود لحاوس
 «تولوا یرل ها هدن رق كلحاس . ردراویرل هحلج و

 نانو هدنراقیجا هرتم ولبک زکس نوا لا نوا

 . ردقحلم هنل ایا ول یر هطا ( یسیرت )و (هزونام)

 ء ریلنالل وق ما < بولوا قلموق یرلهووا

 هرلاروا یرلیروس نویق یلتیلک ندهرواحتم تالایاو

 یسلک یعاریوط كنرلغاط . رونلوا رو قوس

 - امروایواح ییهفلتح راحشا «بولوا تبنم هدهسیا

 «هویم « تابوبح یتالوصحم هجیلشاب . ردراو یرلن

SI) awینیدل وا عقا و  

NSیس ةه حط س  

 نیا ندنرلکتا یم االس نیتنآ

۳:۹ 

 3 ۱۶ ۱ ولدا و یوانابم«نوتوت «موز وا

 ار تكلذیاو قا دلوبرب جيه . ردروهشم

 ترابع ندرینیپو یغاس «هریخذ هحیاشاب «بویلوا
 چوا تلایا . رونلوا ارحا هدهحوف یتراج نالوا

 یزکی.ردب واح ینهیحات ۳ «بولوامسقنم هیاضق

 ۰ ردیسهبصق (هجوف)
 كنب رہش امور یکسا( )api 1٥ ۱ ل “ا

eyهد رزواكنهپترب عقاوهدنسهتروا  

 ثسرتشم یرلکدتا معز ههل "الاونا a هعلت رب

 یار قوحرب هللا دنعمرب كوب صوصخحم هندابء

 هد كرل رهش كوب ضعب )۱ . یدنا را ساق

 خاش و مساوي هن رل هعلقو لح هاشم اکو

 اوت 9 الساق

 ندنهذم نودامو نانلوا ريبعت
 و . رددحوم كننف سلف هل نالوا ا

 .رددوحوم یبهموظنمرب یواح یی ۷ ۲ نم یتبهذم

 صخشرب «بویمللیب "یشرب مالغاص رتادهلاح ةجرت
 نوا او یجنزوفط رد ظوحلم هدیسوا موهوم

 .ردن وذظم هدینیدل وا شماأشاب هد دالبم نرق یر

 | وراتق
 كغاط هرقو هدنسیقرش بونح هرم واک ۷۰ كن

 یزک صاضقهدنجا دلزفروکلکشتمهدنسیعیط لحاس
 فام ما یکم مسج « بولوا هلکساو هبصق رب
 یتراجت ناسل «هدهسا تاورخ یسلاها . ردراو

 . ردهجنایلاتا

 (Cattar0o, K00r) روت وقهح والسا

 ت هزوغارده دنسپ ونج مسقكنەيچ الاد

 Bouches de) 2 1 و
 لخاسكنىزيكد قیتایردآ یرفرو ور

 هرق قرهلوا هد ونح یاښنم كنهبحالادو هدنسيقرش

 -الوط شمرک هدایز هنجما كرلهرق هدنکوا كغاط

 كنهزوغار یلخدم «بولوا زفروک كجوکرب یلقیش
 ۶۲۰۲۷ یزک و هدللسیقرش بونج هرتمولیک ٥
 راط ندیرب ریو هجا ندجا « ردقاو هدلاهش نصر

 « بولوا اتر ترد ربل یک هل رزاغوب

 ۳۱ لوط كد هنس هبصق وراتاق او هام ارم کاخ اما زا

 ۰۲۸۰۰ یزاغو یجنرنالواهدنلخدم . ردهرتموایک

 اهدیسحنح واو a ۷۰۰ ییتکیا

 .ردشمل وا یکم هلراماکحتسا نیتمرلزاغوب و . ردراط

 هلرانامروا ینارطاو یلحاوس دزفروکو دارازاغوب
۱ 
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 . ردیازاربا هرظنمرب ریوصت نایاش .بولوا روتسم
 را | هو 031216216 ) هنولاطق دوخاب | . ۰ ا

 ءهدلاح ینیدلوا لکشلا ثلتم < بولوا هطخر كوس

 نده سنا رف هلسقش مق كنلابح "هلسلسهرعب ی

 ولیک :۰۰ ندنتهج یبونج قرشو ًاقرش ؛ردشلرآ
 نوغازا ًابرغ «ردطاح هلدیفسرح هدهفاسم کلهرتم
 مسق كنید ودح ندتهح و «بولوا دودح هایسهطخ

 نایک دهنرهن (هرکس) عبات هنغامریا (هبلا) یمظعا

 شد ًابوج ؛ردشلرت هاساج (نازاروغابر ارکون)
 یس هبحط 28 ردد هاس هطخ هسنلاو

 . YYبولوا هرتمولیک عبر ۰۰ ۱ ۲۷ ۵ ۰ ۰

 هل ورح و هدرا .هنوغارات .هنولسراب .ردراویسلاها

 كنسجترب < بولوا مسقنم هتلایا ترد هل رلمسا

  ۰كنسمو رادتمو ؛ ردراو ییلاها

 چ وا رکید یسلاها بیرق هنویلهر نالوا یسیقابتم
 لک رغ مق ۰ ردمسقنم ایواستم ناه هتالو

 هن واسراب «هدهسیا عساو ندنسهلج یاایا هدیرل ندا
 یسضارا 4 مو رومعم هدایز ندنسهلج

 زکلاب «تولوا یهضراعو قلغاط هرزوا تموم

 یتسهبلاش دودح ۰ ردراو یسهووا سش تند

 عفت رص یم ق یهدتهجوب كنسهاسلس هنریپ ندیالیکشت

 یار ا
 ۔ بعص كبو كرس یرادیکو زاغوو «ردهدنسهژآ

 ررېتم اط (تارشوم) یهدنراطسو ۰ ردرورلا

 هطخ ون .ردنرابع ندهرمم ۱۲۳۱ یعافترا ؛هدهسا

  ۲دتمهدنسهزا ىلاشضرع ۲۰۲۰ هلا

 ءدلاح ینیدلوا ملقا مه هلب راطسو كنالاتبا «بولوا
 كنضرع یماوه ییالوطندنعافترا كنسيضارا درج
 هلیلحاوس زکلای .ردقوئ وص اهد قوح ندنساضتقا

 ؛بوروس مکح یساوه دیفسرحم هدنرلیداو ق

 رمثم یراجاغآ نوم « لاقتروب .نوتز هدرلاروا
 لوس یا توس ید یجاغآ ایر

 تن هل دتعم ملاقا . رولوا لصاح یخد جو ریو

 هدیرلهشیم راطنم «بوشبتیلالوصحم و راحشا ةفاک

 اوراو يس «بولوا تبنم یلبخ یغاریوط . ردقوح

 «ندنفیدلوا ناقشیلاح كبیسلاها و لمکم یدیوصا

 گكرلهربسو یرلالعا دكرلهویم هللا هعونتم تابوبح

 : AT 7 9 1 9 RE ۳ ۳ r WE ۱۳ فن سا

 تاا ق ۳۹۵ او
 صود ای ع و یسهیلهاتاناویح .رول وا لصاحیعاونا

 وس كرلنامروا زکلای ۰ ردقوچ یغد یرلنوسق
 كنلابح ثک !و یسلوا فلت بولارغوا هلامعتسا
 ردقهنره ۰ ردتفآ رب نوجا تکلعو یلاق قالبج

 یتسهشوک ییونج زکلای كنهنولاتاق یغامریا ( هربا)
 - امریاو یسهدایزندننصن كن هطخو «هدهسرداقش

 یسه راجهایمرثک | :.تولو هدنلخاد یس هضوح كغ

 یرلرپم هنازروغاسرو هزرالاب < هرکوت : هرکس
 یىهلج درابناو و ؛رولکود هغامریاوت هایسهطساو

 یرلارم ؛بولوالویرلوص «یلکمندنسهلسلس هن رېپ
 ندیغوط .راردا ایحاو قس یییخارا که دنفارطا
 ندلایث هدیراهنا نلکود هدیفس رحم هب یرغوط

 .هردروور ءور درت .هب وولف هغوم :قرهبالشاب

 یرارهن هبنسو یوقنارف .هیاغ « تاغربول «یسوزب

 . رتروباراب هه یضارا تس یخد رلنو :تولوا

 یسلاهاهنولاناق نالوا فورعم هلکغد نالاتاق

 شاعمءهلتقو «بولوارلمدآ ناقشیلاجو لاعف روج .

 هنفرطره كناند « هرزوا كتا تالركسع هدنلباقم
 هدبردام هلتعنص + تا ید یدمش ۰ EE دنا

 هرلفرط راسو هباق حا هلرلفرط راس كنەينابساو

 هنروا هرزواتیرغک ۱ .ردقو- یرلنداترم و تبرغ

 لزوکو  چاص هناتسک ایوهرقیلهرهج هج رمسا یلیو

 هسرتقجا .بول وا هجرس یرلهدافاوروط .ردرلمدآ

 -اسایاسل (نالاتاق) یرلکهلیوس .رونلوا لیدعتدلا
 ندنناسل (نالیتساق)نالوا یس داو یو۶ ناسل كن هبن

 قاواندهنسلا دلوتم ندهحنیئال .بولوایلقرف قوج
 .رملسهنلوا دع ناسلرب هنشاب یشابو هجرا . هرزوا

 هدنتهح بونج كتهسنارف هدایز ندهلوناسا یتح

 ندهتنولااق .ردپماشم هتناسل (لاسنوورب) نلینلیوس
 ارفو هدنرازح راثلاب .هدنسهطخ ( هسنلاو ) هقفب

 ملکت هدنرافرط ضعب كلی هنریپ قرش كنهسن
 هدکمالبوس یخدهدنسهطخ نوغارا هلبتقوو نانلوا

 سوفن نویلم چ وا مولا ناسا و نالوا شو
 هعد:ک ردق هنره «بولوا هدقعوا ماکت ندنفرط

 نالبتساق نالوا زن احقیمسرو هدقمشالراطیسهرناد

 ید یاسل نالاناق « هدهسیا هدکعا ممعت یتاسل

 كو صول هله <« بولوا كلام هه هصوصحت تاسدا



 تا ق

 تاسداو هظفاحم ییراناس یدنک رانالاتاق هدرلنامز

 یجناس هرللویناپسا رکید اتداعو «تعتا اقرا ینیرلهیلم

 قمرا ییرلناسل و تبسنج یدنک «بوقاب هل رظن
 یتح ۰ ردرلشمروتوک یرلیا كي یتابشتو وزرآ
 ام ران تاقاق و نایالشاب هدنتروص ییدا فرص

 يک زیکتروپ یخد رلنوب « قردلآ كنر یسایس رب
 ۰ ردراشمشود هنسوه لیکشت تشه ج هج را

 لئاسرو هتزغ و یرلهسدابتک و راعشا هدنرلتاسل

 .رلردهدقعلاغوج هک دیک یرلزود «بولوایرلهت وقوم
 ههرادا تب راحو لالقتسا یر ندیکسا رانالاتاق اد

 هن رایدنکت یموکح و تیمبات ۰ ندنرلقدلوا شمشیل آ
 . رویلک مالم ان هننراتعطو غ1

 هب (هزنوقارات ) هدننامز رالامور هنولاتاق

 هبنامرح هدنلئاوایدالیمنرق یحنشب «بولوا قحلم

 ی « هلغ.وا ل ءا ندننرلم یس هیشحو ماوقا

 هل رافرط راس كنهبنايسا « كدهنلئاوا یدالبم نرق

 ۷۱,۲۰ شلاق E E E FE رار

 .قرهنلواحتف ندنفرط مالسالها هدنسیدالیم عیرات

 هنولسراب هدنراخ رات ۷۸۰ .یدشملوا قاما هسلدنا

 ندنفرط نالراش یسیلامش مق نالوا ردق هن رہش
 هنمکح یتلایا رم كتتلود قنارف ۰ قرهنلوا طتض
 هرد مقاط رب تکلم ةرادا لصا ۰ هدهسیا شعوق

 هنولسراب یسیلتوق كا دلرلنوب « بوک هنیلا كنبراكب
 لالقتساسک هلئامز روح . یدا شلوا یرلتنوق

 نوغارآ ( دنوعار ) یجنشب ندرلتنوق و ندا
 هد ۱۱۳۷ < هلکعا جوزت یتسهراو كنغالارق

 - اتاق اراتعا ندخرات واو ؛شلوا یلارق نوغارآ

 هد ۱۷ ؛ « بولوا قحلم هنغللارق نوغارا هنول

 هلبازیا یس هچیلارق هلیتساق دنانیدرف یلارق نوغارآ
 تموکع هطانرغ ۰ هرکصندکد تاجاودزا دقع ها

 قللارقرب هناسانوس «هلکمرب و ماتخ هدهنسهبمالسا

 شااقهدنلاحتلایارم هینولاناق « هدنکیدریک هنتروص

 هرادا تب راتح ع ول سو تازابتما یلخر « هدهسیا

 هبناسا یتادناخ نوب رو تیا . یدشعا هظفاحم

 هدنرلتیب ولغم « هلکعا نایصع رلنالاناق «هحنک هنتخ

 راس كنهنابسا «بودا بئاغ ییرلهعدق تازابتما

 روک ذمهجورب «هرزوا قوا هرادا یک یرلف رط

 . ردشعلوا تق هتلایا ۽

۳۹۹۹ 

 ۰۰۰. یبیلاها «بولوا هرتمولیک

NL۔ونج یاق سا( ۵  

 0 ۳0 ۳ ۱ ام
 اب رغ ۰ بولوا ندشتالابا کهدتهج یلامث برغ
 هرایدروقنارنا ییدودح لش ندنف زط یامشبرغو

 - اسو ناموقوت اقرش « هتلاس "الامش « هللاح سلس

 هلب رلتلایا هپ ویر و هب ودروق ید ًاب ونج « وغایت
 حیا ۱ EN یمهبحطس هام . رددودح

 ندسوف ۱ ۰

 هد ودنانرف ناس ) ايو هقراماناق یزکم .ردترابع

 هیاضق ايو قاجنس ٩ ۰ بولوا یسهبصق ( هقراماناق
 برغ «بولوا عفت حو قلغاط یسیضارا .ردمسقنم

 (اکندقآ ) ۳ ط قو ( دن ) هدنسهج

 زکلاب . رولوا دتع یرللوق و كتا كن رلهلسلس

 رولیکو دهننررن ( ودالاس ) هدنسبقرمش لامش یاهتتم
 هدیضارا یقس یسهیراج هایم رناس ؛بولوا ییاجرب
 ءردنرابعندرلیاح كحوک رونلوا كالهتساو فرص

 هدیرللوجلزوطمساو هدنسهیونجو هیطسو تهج
 زکلاب نالا « هد هسیا قوج كب ینداعم .ردراو

 قوجكي ندنو بولوا هدکمنلشیا یتدعم ریقاب رب
 لزوک ۰ بولوا قوح یرلغاب ۰ رویللوا هدافتسا

 .رونل واجارخا رتا یروق یلتلک و «لامعارلارش

 یاجارخابولواهلا به ویلو و لش هدایز كا یتراجت

 نده راسو بارش ءریجنا«یتاناویح كوب «ريغيص «نوبق
 رام دلوتم ندرایلرب هلرالویناپسا یسیلاها .ردترابع
 1وشیک . راردماکتم هلیناسل لویناپسا « بولوا
 یزکس 2 ردشلوا زلدضشیا قترا یسلصا ناس

 هلیطخ لوپ ریمد رب هنی ریش ( سرا سون وب )
 ۰ ردط ود س

)atan2r( ۳تہج كنابلاتسا  
 هربالاق) یجنکیا هدنسهس واح وراحاباق

 كنيل وان :تواواهصقرب یزکی ع كنتلابا ) هرودرتلوا

 ي ارج بوج هرتمولک ۰
 هدنرزوا كنه رب هد رجا هرتمولک ٩ ید وک

 ادا نونف «یسلاها ۱٩ ۷۰۰ .ردعقاو

 «یس هسردم ص وصح هنابه ر ءیسیدادعا الحاد

 بارش « یرلهقب راف هخوجو هنیطق هلراشاق كيا
 . ردراو ییارس سا رب و یتراج یغاب نوتزو

 ,Catane 6۵۱۸010 )هناطقد وخاب كس
 ) 5 8 ۱ سارا

SO ۳۳" 

 1 لحاس انس رب زج هیلحیس هدالاتا



 تا ۱
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  هدنسیپ رغ بونجهرتمولک ۸6 كنهنيسمو هدنسیقرم
 یزکستلایآهدنکتاكنناکرم ( انتا ) روہشمقرەلواش
 ؛یونلاراد «یسلاها ۱۰۹ ۰۸۷ «بولوا ربشرب

 ابرهک یرلهقرباف تاجوسنم كماو نتکو قوماپ
 ؛یوملاب « ینابنوسز «هتسارک صرح «یتالومعم

 واع هراس و بارش « هربخذ «یغاب «یزد

 ندلئام حطس رب یعقوم .ردکحوک یا . ردراو

 رب یرغوط هنس هت هنتا ندلحاس «بولوا ترابع

 .ردراویسهداحر یرغوطو نشینک رر تعا

 ند ( مت ) یسبع دالیم ۰ بولوا رهشرب یکسا كب
 E ایم ناتو لوا هتس ۰

 یدک هتطبض كرالجاترق قلهرار
 .قرهنل وا حتفندنف رط بلغا ی ربا هابسه ر زج هیلجیس
 رلب رع هو دفن و دودعمندهممالسا كلام هح رل ر صع

 اتا . ردفورعم هلبمسا هلاطق ايو هناطق هدنع

 . ردشاوا بارخ ندضرا تک رح هلئاعفد هلتبسانم

 هدیلامش یاق صا ۸ رم

 ۱۳ ۳ ۱ هبواباق

 ( ینافلا ) هک« ردربن رپ هدنراتروهج هشلوراق
 ( همود قالب ) نالوا سکو كلا كنلابج "هاسلس

 ۶ یرغوط+ب ونج هدعب و هقرش «هلناعمن ندنغاط

 هل رهن ( هدولاس ) ۰ هرکص ندنایرح تالهرم وال
 2 ردبا لیکشت یغامرا ( قناس ) « درهشلرب

 هدع) « تونل و موقرب هلمسا و هدرلاروا ی

 . ردعلوا و

Ll (Cataonie ۰مر ره  

 ۷ N ۱ هس واىاق
 هلا 3 بولوا هطخ كج وکر هدنس هم دق

 قحلم هر هیکو داپاق اب رنک او عقاو هدنسه زا هیکو دایاق

 بولواترابع ندنرلتهج شعحو نازوق . یدا

 . یدا یسهبصق ناتسبلا ینعی ( هناموق ) یزک
 هدام « غ روش رتاق « ] ۳

 [ .هلروس تعجاص هنس ۱ عروبنن راق

)atherin8( aهدهسور هلمسا و  

 3 ردشلک هجر وطارعا کیا ۱ هسراف

 ٠ بولوا بوسنم هب هل اع رب ریقف یسیجنرب
 ۱ لو او زلعرط درا و
 كغروبنترام هد ۱۷۰۲ ۰ هدلاح ینیدلوا شمراو

 و یسهناخبتک كو «یسهزوم ءیتکم هسقت عیانص

۳,۱ VIN 

 تو
 نسح « بوشودرپسا هنیلا یرکسع سور هاش

 دوس روطارعا هدعب و كفوقحنم سنرب هللاجو

 هد۱۷۱۱ و ؛ شعابلح یتبمو تقدرظن كنورتب

 كنورتپ لوس نشیریک هبهبراحم یشراق هب هننامع تاود
 هدنسیداوتور یسودرا هیسور «توللو هدنتقافر

 یتارهوج ةفاک هنیرتاق .نکیاشلاق هدلاحرب روصح
 - روق ندهرطاحم ینیدنلو ینسیدنک « گكرهدا ادف

 هدهعورشم ريغ تروص ندورتب كوس . یدیشمرات

 «قرهنلواجوزت اسر .هرکصندقدلوا یدال واچاقرب
 هنسرب و ؛ شل وانالعا یل ەچ روطا ربع | هد۱ ۷ ۲

 هیسور «هنرزوا ینافوع وقو كنورتپ كو هرکص
 ینیدلوا شمالشاب كنحوز « بودا دوعق هنتخ

 هتهافس ء هدهسا شا ماود هتاقرت و تاحالصا

 دوف رب لوس هفوقحنم نالوا سود «بولاط

 مکح هنس ییا زکلا . یدا شمریدنازق رادتقاو

 . ردشا تافو هدنم رات ۷ «توروس

 تاتو سا کی وه اب ام

 ؛شمنوط هد( نیتتسا ) هد ۹ .بولوا یرق

 « قرهلوا هنف الخ اب 6 هد ۱۷ ۵ و

 كتباریلا یس هم روطاربعا هیسور نانلوب یس هلاخ
 ( بروتوغناتسل وه ) ینیدلوا شتا ذاحما دهعیلو

 ورتټپ یحنحوا هيلا یوم . یدا شمراو هنسوقود

 یهسرتاق .هرکصندقدلوا یروطاربعا هبسور هایمان

 لراسور «ندنکیدتبا دیده هللا سبحو قیلطت
 هد۱۷ ۰۱۲ هجرتهبحاص نالوا شعاازق ینتبو هحوت

 لاک هدهوقسوم یسیدنک «هلا طاقسا یپبلایوم

 - اتسا) نالواشعلو یسودو هد وعقهتخ هل | هنطنط

 شا داعقا هنت نا ی( یسووتاسو سالسا

 طض یلیعامما هلبعالق قازاو یمرق ًاقاعتم . یدا

 كناتسل هلا ایرتسوا و هیسورب هد۱۷۷۲ و ؛شّعا

 فلیهومو قچولوب « بوریدشالرارق ینسهمساقم
 - اعم هحراشاق هد۱۷۷ ؛و ؛شملبا ذخا ییرلتلابا

 دودح عیسوت یرغوط هبونج « هلبادقع یتسهده
 ها + یدا شلوا کاح هزکد هرق «كرددب |

 :انصو تعارز هلیسارجا هیساسا تاحالصا مقاطر

 را لا اوت تار رقوم
 هدنارباخم هللا امکح ربهاشم یک رلادو رتلووو

 .یدا شملیا بلج هنبارس یب(وردبد) «قرەنلوب



 تا ق

 «بونلوهدهمساقم ندیکیهدناتسهل هد ۹ ۵ ۳

 رکیدو + ؛ شا طبض ید ینرلرب نالاق كتلودو
 ات VI «نکیا هدقعالرضاح هناح وتف ماطر

 هرتلوو «بولوا نیداقرب هبیداو هلاع .ردشقا تافو
 عج ی راناوتکم نالوا ه (مرغ)ندنسامکح هبنالاو

 ورتایتکیاربو یرک اذتمف طرب «یک ینیدنلوا رسشئو

 . ردراو ید یرا !رمعب راس هلسهلاسر
 هلمساوت St6.Cat he۲( 110) ع هتفس) .  هوم

 i E هسرباق

 - دنکسا هدنلئاوایدالبمنرقیجندرد یسیجنرم

 شقالوبقیتسیدنک« هلغلوازیقرب_هلاع, بو اشاپهدهبر
 ندنفرطیردب نوجا كمر وج نداسیعند ینیدل وا

 عاتقا هللا هلدا یتاذ چاقرب ندامکح نالوا رومأم

 شلدا لتق تیاپنو « شعالاخدا هندو «كرودا

 یسطرو هدن۲ ۵ كنيبات نرشت . رد و ینیدلوا

 < روت وار ار

 ؛بولواندنرپش هنسكنايلاتسا یسحنکیا

 هبهاز نکیا هدنشاب ۲۰ و + شنوط هد ۷

 هدنساعداتاماهلاو تایفشکو تامارک مقاطرب .بولوا
 ؛ شمزاب ید رلباتک ضعب راد هفوصت «قرەنلو

 یسیطر و هدن۳ ۰ كناسدت م ردشغا تافوهد ۱۳۸۰ و

 . رونلوا ارحا

 (Catherine de — یسجدم

 ۱ هس راف ندنرل هحبلار 5 هسنارف (۵[6زد
 كسجدم ودنارول نکا یسەقود نىروا «بولوا

 یسهحوز كنسربه یحتکیا لارق هسنارفو یرق

 «ه رکصندکد سا تافو لغوا كوو E یدا

 ا یتوابص كاراش رر یلغوا یحنکیا

 یالمهساسدو لیحو ؛ لول و اتم و هنانو هصو

 قافن هنسهرا كنسهعش ناتستوریو كيلوتق ءهلغلول

 هنماع لتق یملتراب تنس رورشم هد۱ 9۷۲ «بوقوص

 یحنج وا ؛بوشیزوهلیلغوا هدعبو ؛شمرو تبیبس
 .یدشهالوا 2 ذوفنرب ییهیندهدننامز یرنه
 ییدتابلج ندابلاتا «بولوا یتارح هعیانص قجنآ

 نآزاوهعنصم ةيناقوچرب هایتفرعمراماسرو رارامعم:

 هد ۱۵۸۹ ۰ یدا شتا انب ییارس (یریوت) هل
 . ردشعا تافو

)CatherinC( 1 1هدهرتلکنا هلمسا و  

 : ردشلکهحیلارق چرا یخد ۱ سو

۳۶۹۸ 
۱ 

 1۳ ۲۳ ۰ ۰ تا

 یزبت كاراش r ارق هارو ا رب

 . یدا یسهحوز كنرمه یحنشب یارق رو

 هردشعا تافو هد۱ ۳۸ ؛بوغوط هد ۰

 هلا دناشدرف لارق نوغازآ یسحنکیا --

 هد۱ ۵۰۱ ؛بولوا یرمقتكن هل ابا

 كنو و هروتزا یلغوا كرته یجد یلارق هرتلکنا

 هب یرنهیجتزکسیردارب هد۱ ٥۰۹ .هسرزوآ ققافو

 قیلطت «هرکصندقداشایهدکل رهنس ۱ ۸و ؛شمراو

 شّلوا سبح هنسهعلق ( نوتللوسیک ) «یردنلوا

 هنقىلطت باب . ردشعا تافو هداروا هد۱ ۳۲ و

 دهرتلکنا قیلطت كن هجرت ةبحاص نوجیکیدع | هدعاسم
 . ردشلواببس هنلوق كغلناتست ورب

 كناژ یجدرد یلارق کتروب یبیحنجوا

 هلراش یجنکیا ندنرلارق

 یسهحیلارق هلشسق

 مرعلکنا «تولوا یرمق

  تدوع هزیکتروت ه وص ندننافو كنو و ؛شمراو

 - هتسخ كنورد نود یردارب هد ۰
 یدا شل وا تم ول

 tien Mare ) — قرام ناتا | ۳
 -رش رمهاشم هسن ار ف ( 6 ۱ سس

 هدا ۸۷ و شم وط هد ۲ بول واندننوبق

 یا و یاربع هدنتکم هسنارف

 «بودنا
 و

 3 اب دانا

 . ردش۶ا تافو

 رتسولیس روپشم یداتسا «بواوا یملعم یرلناسل
 ی اف هفرش هتیلا هدیننافو كنساس ود

 كأرصم هلا یطبق ناس . یدشلوا.یملعم یسراف

 تایر قوجر راد هنسهبخرات و هیفارغج لاوحا

 هل رلتغل ضعب هد هق رش هنسلاو یسهناداتسا تایفشکو

 یخ رات لوغم كندلادیشر . ردراو یراث ۲ راس

 كنودلخ نیا و ین رات رصم كنیزرقمو ندیسراف
 . ردشعا هجرت هبهحزسنارف ندب رع ینسهمدقم

 .ردرا و یتاعیتت و تاققح مثاطرب جد ه دنقح نظم

(Kale) ۱ Libهللا ج وسا ًاقرش  

 نارک اتسا الاش «بولوا زکد رب E دنالت وب

 كن رلهطا هقراعناد و هل کد لاش ندنزاغو

 تلب كچ وکو تلب كويب * دنوس یرلکدتیا لیکشت
 هدنجا . ردا طالتخا هل کد قیطااب ندنرلزاغو

 O N 1: ( وسل) - اع هەقرايتاد
 یو هیونج ندلامش . ردراو هطا چوا هلرلمسا
iبولواهرتمولیک ۱ ۰یا هدنرب شدنک او ۳ » 

 نالوایمسقهرق كن هقراءاد ابرغ

۳ 

 رو 1

 3 ك
 و ات



RN ASE ۱ E I BS 
  ۷ I ۱ت

 یاسرد  E 1۰یهدنتهح هقراعاد .زعا زواج

 كسكو راکهدنفرط ج وساو قلا و زود یلحاوس
 قوچ رب نداروا ؛بواوا یلیتنقبچ یلبتنریک كبو قلایق

 رولکود را .

  ) 1۸112 ( ۴فوج كا كنهدنالسیا

 كنناکرب هلقه « بواوا یناکرب ۱ هل ۱۰
 یرلناروف . ردعقاو هدنسیقرش بواج هرتمولیک

 روروکسو وصو لوک ایرثک ۱ .بولوا قیص .

  (Catorche) ۳ 3ناس) كن هقبسکم

 و هدنتلایا (یزوتو ییول | رو ۲۳۰
 نالوانکنز كي .بولوا هبصقر هدنلامش هرتمولیک

 1و یدتس و .ودروبس و ٩
 ردشمریو هوک هدنتمیق قنارف نویلم یرکی .

(Cateau Cambrésis) 6 

 كتتلابا رو هد هسنارف ۱ یزربماقولاق

 قرنث هرتمولک ۲۵ كنهرمماقو هدنساضق (هرعماق)

 ربمد ندیک هلسکورب ندسراب قرهلوا هدنس ونح

 ؛بولوا هبصقرب یزکح هبحان هدنرزوایطخ لو

  ۰رقاب «یسهناخبتک کف یلخاد .یسلاها

  8ردراو یرل هقن را راسو .

  )۵ ۸كةل س

 و ا ۱ هقىل واق 1

 یرہ ( فاتالب ) قر هلوا هدن سرع لامش هرتم
 هبصقرب هدیرجا هرتمولک ۸ ندلحاسو هدنرزوا

 . ردراوییدعم د و یسل اھا ۳۸۹۰ «بولوا

 ۔اشمامور یکسا هلمساو ((:0۱09) ۱ „ و

 : ردشلک تاذکیا ندنربه نو

 مراکم «قرهنلوا قیرفت هلیبفل «عدق» یسیینرم
 دالیم ۰ ردرورشم هلسآرو عبط تناتمو هلیقالخا
 ۰ ںولاک هاند لوا هنس ۲۳۶۰ ند( ( یسع

 ةام سوساق) دسر یچلکیا

 «قرهنلوانییعتیاوهب هیندراسهدعب و ؛ شه وب هدنتبعم

 یفارطا نایلوا عبات هرالامور زونه كنهریزجو

 هننایسا هدنحرات ۳ داللالقو ؛ ؛ شا طب ید

 دل (سویسق

 - رومآم «قرهنلوا بصن یسولسنوق نانو اقاعتمو

 ر قالراپ هدنندوع هامور « هلغاوا قفوم هدنت

 (روسناس) هرکصهنسزکس ۰ یدباشلوا لگن هلابقتسا
 لدع مارتلا ءقرنلوا بصن هدنسم نانلوا رعبعت

re44 ۵ ١ 
 تر 0

 هداعلاقوف ترغرنک هننکحلثم برش هدنیناقح و
 كنس دن رللامور هسرزوا كنوو ۱ یه و

 حالصا یهیمومت قالخا » هنتلآ .بوریدای ینلکیه

 دلرلحاتراق . یدراشمردزاب یل ام « نوتاق ندا

 رخاوا «ندنفیدقروق هدایز كب ندنسهلغ هیامور

 یحاتراق » هدنک و ص دلرافطن ییدتا دارا هدنرمع

 .یدیشنداتداع یا وارکت یتسهرابع « ىلا وع

 نونف ضعب قم «بولوا فقاو هنوتف مولع هفاک

 یبرم ۰ شردادع رضمیلاخ دا ۳ كنهنانوت

 ناسل نکیا هدنشاي ۸۰ یح «بوریج ک لا لیصح

 ۱:۹ دالبلالبق . رریورص ییدنرکوا ییناو
 زکلابندنراث 1 . ردشاتافو هدنشای ۸۰ هدنخرات
 . ردیقاب رلهرفف ضعب هبا هلاسرر

 «بولوا یسهدازدیفح كنيجنرب یسجنکیا ےس
 هدنحرات ٩۳ دالیملالبق . ردبفلم هلسفل «یهقتوا»

 تراسج رب كوب نکیا قجوج زونه « بوغوط
 هاب اتش اک قوقح بصغ .هلزارا یتراث ]

 «شمشیلاح هب هعفادم یلالقتسا كننط ویشراقهران الو

 «دارهسشلرب هلاسومو یشراق هرصیق سویلوو

 ؛ شم اج هبلغ هعفد چاقرب هنیرکسع كرصیق هدجارد
 «هحنل ا ربخ ینک اله كسویمو هلیتی ولغم هجاتجو ,
 هاش رفا « هلبا عج یفویسل اش كنب رکسع كنو

 سولتم)ندا تمواقمیئراق ه رصقهداروا «كرهک

 ۔ ولغمیح د كنو ًاقاعتمو ؛ ؛شمشلر هلا (نویپیکسا

 یولاوا هسیا ندقماشاب هدنراسا تحت «هجنروک شی

 كنوطالفاهداروا «قرنابقهنسهبسقهقتوا «هلرابتحا

 ۔ وتوارآرکتلالع رارکت ینفیلأت کهدنقح حور یا

 ردشع | سفن فالتا ةر کشک

ê:۰ بولوا ید سعاش کیا یامور هلمسا وب  

 یرکیذو هدننامز الیس ( نوتاق سورلاو ) یرب
 اشای هددالیم نرق یحنجوا ( نوتاقسوسی و د )
 . ردد وحوم یرارئاررب .ردشم

 (Katoun) نىداقايو نوتاخ دوخاب ۱ ۳

 ا لایق بر ها و

 ( ناشنایت ) عقاو هدنسهرآ هبراغنوج هللا قرش

 ۸٤ هللا ۸۲ «بولوا اج هلسلس
 ۰ یعافترا . رولوا ا هک رخ لوط

 ینیدل وا یزاغو كح هلبک « تولوا هدنرلهدار هرم



 ۳۵۰۰ جا ق

 ؛بولواروتسم هلراراق یدمرس یرهوزد .رویمنلب

 ردرا ویرللوک مقاطرب هدنراکتاو یرلهردزو

 (1۸1010)سداق ینعینوتاخ دوخاب ] . سرب

 لیکشت ینغامربا ( یوا ) هدهب ریس ۱ نواق

 هدندودح نيچ « بولوا یر كرېن کیا ندا

 ادا هلام ندغاط نوتلآ هدننونج كن(هخولاب)
 ندقدلا یناج ( توغرآ ) «قرهقا یرغوط هر رغ

 یسارح . رثود یرغوط هب رغ لاش « هرکص

 یرلمبات قوچ رب ؛بولوا هدنلوط هرتم ولک ۷۰

 ریه کا یو یر
 . ردیاچ ( هبوچ) ناک ندنتهج

)K401034( Eكنبطسو نادوس  

 كنغامارع و هدنتکلع(ودناغ) ۱ هفت واق

 یسیلاها۱ ۵۰۰۰ «بولواهبصقربهدنب رقییع لحاس
 . ردراو

 هب زاس ەدەبسو ر (1۸۱۱0۱۱۱۶) هم

 هدنعاجنس ( نلپوا ) كليا ۱ وواق

 قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتم ولیک ٩۵ كنلپواو

 یزک ص اضف هدنعطاقت هطقن تكنطخ لو رمد چاقرب

 - ارتنا ووقنح «یسیلاها ۱۲ ٩۲ ه «بولوا هصقرب

 لوربمدرتاسونوغاوو یرلهناخرممد ءیرلن دعم تیس

 ۰ ردرا ویرل هشرر اف یزاول

 ۱ ناکروک ینا
 قرلوا هدنسدب ونح برهرتم واک ۱٩۰ ك

 مکحتسمیزک سع اضق هدنراس«لحاس كن رہن ناشفارز

 . ردراو یسیلاها ۶ ۲۵ ؛تولوا هبصقرب

 ندنمهاشم امور ( 201119۵ ) زوم

 كنالبس بولوا مدا رم سرش ۱ انیلساق
 قلوا سولنوق هدعبو ؛شلوانعمو تلآ هنملاظم

 هنسیدنک « ندنفیدمهلوا قفوم .بوشود هنسوه
 ؛ ششبقلاق غا لق یرابقر ناشلوا حیجرت

 هد هک روضح یاثبشتوتابنو نورحح روپتمو
 سس هو اچ

 نات رخ میت هب هبسور
 هدنغاحنسناشفارز گادتل ایا

 « قرهجاق ههرورتا ندامور «هلکعا تائا الع

 هحالس هنهیلع ینطو هلیناریکفرط ینیدالپوط هنشاب
 ۶۲ دالبلالق «بولوا تولغم « هدهسیا شلراص

 رکشعوا لک هشت

 لا دابارتسا هدنتهج لاک كتارا 8
 رولو هدنسحاو ناتسرطو یر راجاف

 ۳ راز اغ دون یی یسولوا نکرترب
 بوسنمهترمشعوت ناهاش "هلالس نروس مکح هدناربا

 هروک ذم ترمشع ۰ رذهدقملواداپ هلمساو ءهلغلوا

 هدناربا اف ندهاش ردا نسح دج ندنساسور

 رادتقاو ذوعن یلیخ هدنسهرصراقشاغراق ندا روهظ

 شلوایرب درلن اشلاح هکعاهدلا یموکح «بونازق

 قوچر هلنادناخ دنز دمت اغآ یلغوا كنون . یدا

 نوش اردن «هلکلکب لاغتیابنو .ششایغواتقو
 بیرق هرلرادفرطو هنترمشع «داردربتک هلا ینارا

 هدنلاح هبصقرب كحوک تقووا :هایسهظحالم قلوا

 هشروشو هنتفو ؛شعا ذاا تخ > اب یتارھط نانلو

 ۰ ردتشعا ات تلود رب یی « درد و ماتخ

 ۱ وا ست هنر ۱۲۱۰ یلود زاجاق
 هدننامز هلالسو . ردهدکعا ماود یرندهنس شب

 :بودبا برح هعفد جاقرب هللا هیسور زکلای ناریا
 رلرب ضعب هدنتهح ساتقفاق

 تربغ قوح هنقاحتلا كنتهح تاره نالوا یمسقر

 دكرابیتحا .هدهسیاشمل وا طض قلهرا

 كناسارخو ؛شعابئاغ

 ر «قرەنلوا

 هتسه رادا لوصا اب ور وآ 5 ردشع وا كلر هایسهلخ ادم

 «قرهنلواارجا یندتاحالصاو تالکشت ضمب ًادیلقت
neابوروآ و ِء نم وا ب 3  

 یراسولج می رات هل رامسا E بوسنم

 : ا هحور

 ۱۳۹۰ ناخ دمت 1

 11۲ هاش ىلع حت یکی
E۱۳2۹۵ ىلع تف نن ازریم سابع نب  

 ۱۳۹ دمت نب هاش نیدلا رام

 ۱۳۱ نیدلا رصا نب هاش نیدلا رذظم

Eمقنم هلوقیدبو كوي كى ی ریشع راحاق  

 نطو هدنحورخ كناخ ۳ < تولوا سولوارب

 ماش « كرهلیرلیا یرغوط هب رخ ۰ هلکرت یتسیلصا
 ۳ هاش هدعب . یدرلشملیاب ردق هب یلوطات او

 « ندنراکدتا تنواعم و تمدخ و كن وفص

 هحنک هدسانفاقدالب ینقاطرب دلرلنو كيلاراشم هاش
 هد ینقاط و هدنفرط وص ینراقاطرب « هدنتسح

 ندرلاروا . دارهردشلرب هدیرلراوح دابارتسا

 ین راندنک یشراق هرانمشد نالوا ظوحلم یز وا

 .- راتهح ورحو هحنک ندرلنو ٠ یدشعا داخلا ریس



3 
 Rs دارهدیا طالتخا هللا هبلحم لاها رایکهدن
 یرانانلوب ج دایارتسا قرهلواىلتيلك كا « ەدەس

 هدرلنو یدناخ دمت اقا .بولاق هدنرلهیلصا تّیه
 . ردشعا روهظ

(Caxamarca, Cajamarca) | . 

 (دنآ ) هدنتهج لامش كنورب [هقراماجاق
 ۱ اطرا هرم ۲۸۶۰ هدنکنا قرش كلاح 8

 ۸۰۳۵۵۲۳۷ هلایونج ضرع ۷۸۲۳۸ و هدنع

 « بولوا رهش رب یزکح تلایا هدیب یغ لوط
 ۱۸۲ و هدلدتعم ع رم ؛ یسلاها ۰

 هب(ولامساقاب ) یسرلکسا نانلو هدهفاسم کالهرتموایک

 ربصح هلئاج و سنم قوماب و كول « یو رمد ردق
 هحل اقر وشم هدنراوح «یتال وعم ترا ع ندهشاش

 | ضمب هلاق ندرلفنیا یکساو یسهرافمرب بیرغ هلی
 نالوا یرخا E ارل هفسا .ردراو یرابآ

 هنایشح و ندنفرط رالوینایساهدرپشوب ( هېل ا و هات )
 یح 5 یرلهبارخ كنارس تونل وا لتق

 ۰ رد د. وح وه یجد شاط ترا كوس ینیدناوا مادعا

 هدنرزوا

۳9-۱ 

 | قو وص یساوھ ءبولوا شینک. یراق و مظتنم

 ردق هب رلشاب زو ندنسلاها « هلغلوا مالغاص و
 یسلاها . ردقوح یرلنایاشاب

 دلوتم ندنجاودزا دارالوبناسا هلرلنو و توسنم

 € یاهازواجتم:یب زور یتابا
 یراندعم شموک و نوتا :بولوا
 . ردراو

 هن.سصا موق ولوش

 (Caxias, Celis) ساشاقد وخاب 7

 لحاس كن رہ ( وروتیاتا ( ر هدنتموکح ) وا

 هزمولک ۳ <

 ۔ رت)ویسل اھا ۱ ۵

 ندنبصنم درب و یقرلوا هدننیع

 ؛بولوا هبصقرب هدیراقو
 در ارا د زدراو لو رمد ردق 8
 هلکمریدشش تاناوبح و هایعرز قوماب یسلاها

. 

 تنغامرا ) یبس ( و هدنغاحنس ) كسي ونیم (

 یس و واراتاترب رونو هدنف رط عاص كت یراقود

 ها سه . ردترابع ندسوش ۰ ان بول وا

 یکسا ۰ هدهسراشقا ,لوبق يننايتسرخ انروص ړدق

 -ارام) كانسهعمتحم کالاء البزار |

 | یالوصحقوماپو ,

 د | ق

 . ردراو

 اشمكیدن و ((:۱0۸-1105۱0) 5 ۳

 1 بولوا ندنو رح ربه وتس وماد

 ۱۵۵ ۵ هلا لوخد هنتمدخ كنلارق زیکترو

 هنسهس رغ لحاوس كناقش رف ۲ هدنرلځ رات ۱ ع ۵ و

 بقعت یب رلیداو هماغو لاغنس < كرەدا تح اش

 2 کا ینحاقرب ندنرل هطا )9 لش و * قسقحتو

 . ردشمزاب ینسهمانتحایس هدنتدوعو ؛ شعا

 كناذکیایت | هج ورب ندنسار عشسرف ۲

 : ردنص)ح رداق

 نع (ناخرهاط دمت نب ناخ رزو ) یبیجنرب
 تكناخ زیکنج یسالعا دج « بولوا لدمتم لصا

 - وع كولم یلهد ی نو هک و 6

 «بوناو دمخ كهاقب ردا و

 شو یاود بتاک

 ریکلاع ندنسهب ر

 هدنلرابتخا و ؛ شمش ید هتنامز دارس خ رف

 تافو SS ۲۵ :بوایکح هنغاب ی هددانا رک |

 7 ردکتوا تب وش .ردشعا

 نایوکنب دداق هدوهب
 افو مشچ دوب ناهایس مشچ نیز
 هبصقنوت ( رداقلادبع ازرمم ) یسبحنکیا

 یهد هچ ۱ لد

 .یدنا راو یتراهم هدنمظن یوتثم < تبواوا ندنس |

 یس هموظنم ر هلبناونع « ناریاو راهدنق هبراحم »

 2 ردندن ادىم كني وشمر تو وش .ردراو

 تسرورس نآ راوازس شیاتس
 ٠ ت-رتقد نیا .روتسدو تدم درف هک

 هاب Ts E س دجا ك

 ٤

 هدنج رات۳۱

 هللاب رداق

 e ۳۳۰, «پولوا یسښخنشب

 یسیدنک. مدا یکدم لوا لتا هتفالخ

 «هنیرزوا یطاقساكم رکلادبع هاب میاطیسهداز مع

 یا ۸و هنس 4۵ هس ولج هتفالخ تح .مدداذخب

 «بوداتافوهدنشرات ٤ ۲ ۲ .هرکصندتفالخ یارحا
 نوت كنس ون زع دوم ناطلس

 + ردشملو

 ۰ ردن ودم هد دآدغب

 تاذو هدتفالخ ماقم هدنتنطس تدم

 ید كلوا «بولوا لج هتبادبع هّلاصاب مق .یلغوا

 ا ردشمروسقوح یفالخ تدم

 یره نرق یع وا ( رداقلادىع )

 |. يرداق حج اض«بولواندنسا رمشو املع



 د | ق

 رع .هلغلوا ییردام دج كنهداز یانق مارک کی

 .ردشاارطا هدنفصوكنتامولعم یهدننابدایسرافو

 .ردشعا تافو هد ۰ «تونلوب هد رلقلیضاق صعب

 :ودکنوا تبوش
 نب هنحز لب رب هدنا رص رب هڏ

 مد زدن وا وا لاقي یند هسیا حج

 اةلادبع خش ) هجرتلافلاس ر
 e | یرداق

 ۰ وا تب وش ٠ ردصلحم

 ییدناللوق هدرعش كم ( ینؤادب

 وخدب نآ یوس متسرفیم دصاق دیما دصب

 دا کر دمو ورک تعاس نا زا هتلاذاعم

 رکید ندنسهصق ( تبیاب ) كناتسدنه س

 رک وا عابر وشت ءتولوا یصلح یجد كرعاشرت

 درد ییارس متام تسیچ ناهج
 ور ور یعام هسود هتسش

 وا ناوخ رب دنچ راپ رکج

 وا نام دنچ "هدروخ رکج

)€Cadix, Cadiz) 3ة تكتهناسا  

 -ولادنآ )نالواترابعندنسپ ونج ۱ سداق
 سداق كني سالطا طیحصرحصو هدنسهطخ ( هیس

 هلزاغوب رب راط ندهرق قرلوا هدنلخاد یزفروک

 ام نکا تام رس نو
 تیبرتس:یشلاها ۷ ۵ نوو زوش

 هر هب رحم «یسهناسرت یتش ر مظتنم و ۳ «ینامل

 یحارجنف «یسایمداقآ مسر :یسهناخدصر صوصح
 دلو .یسهناخهتسخ :یرکسع «یاکم یاس هلبتکم
 اوب .یسورتایت «یرلاسیلک عنصم .یسهزجعلارادرب
 یتراجت كلشرا «یسهناخ زاباح صوص هنشروک

 . ردراو N مسجو

 هلزکد ندفرط ره ناه . هلفلوا سسؤم هدنرزوا
 یرلقاقو سو لزوک كب یسهرظنم «بولوا طاح
 كود :تولواقوح هد یرل هق راف ۰ ردرمغ و نفت

 1 هللا هفلتحم تاجوسنم ندقومایو ننکو كاو

 ینورب رم كەر زج

 EE هعونتم داومقلعتمهغلبحم ويقو هغلن اش

 ندنرل وص ج رص .تولوا یوص ٠ رووا لاتا

 هل رل يج وفندنسهلکسا (هیرامهتناس)یانل و ەدنسيشراقو

 هنف رعت كبرع نویفارغج .ریلیجا ندوص نانلوا لقن
 ا سما تموکح یلدا ةدوو

 كرېشوصر لزوک نلک ندهرق .بولوا یوه وص رب
 ۱ لسم یسیلاها ةفاك هدرلتقووا . شمراقآ هنفرطيیه

۳۰-۲ 

 FY و ا ندسلدنا كراتاملسم ةلغلوا

 ۱۳ ۱ E 1 ا هلیتق هدمب بولاق

 ند ( مع ) یسبع دالیم .بولوا ربشرب یکسا كب
 ا ا ااف لوا هنس ۰
 «بولوا فیطاو مالغاص كب یناوه . رد و

 ءیک ینیدلوا قاحیص هداز ندهحرد ۲۲ نزاب

 هدننامز رلبرع . زمنا یغاشآ ندهجرد ٩ هدنیشبق

 حایسوبیدا ؛بولوا ینطوكمالسا ریهاشم قوجرب
  یدا لارو ید لاوکشب ننا رش

 یر یواج كا كنهناتسا یلابا سداق س

 9 «هلغل وا عقاو هدنرزوایزاغو هتبس «بولوا

 ابرغ «هیبراتلایا ( هیلیبشاینعی ) هوس الاعش «هفلام
 بونج «هلیزاغو هتبس ًابونج «هلبا یسالطا طبع رحم
 هدنسش راق . ردطاح هلرکد قا ید ندنفرطقرش

 هلبرلراوج و یسهبصق هتبس مقاو هدنلحاس اقیرفآ
 هرتم ولیک عبر ۷۲۷۹ ینهیحطنس ةحاسم ربارب
 یسضارا ۰ ردراو یساها ۲۳ بول وا

 هدنتهح لامش قرش صوصخالع « تولوا قاغاط

 قوج ید یسهبراج هایم . ردراو یرلغاط كسکو
 كتغامرا (رمکلایداولا) روکلاد ا وغ «بولوا

 ۰ یرپن(یرایدا وغ)و یبدودح یلایش بر یلفسا مق
 هک کیس لیکشت ینمسقرب كنسهقرش دودح

 هدنلخ ادتلایا هدیرلقامرما (هنابراب) هلبا (هتادآ وغ)
 هطرع رح كرهدبا مج یی رل وصدارلیاج قوج رب هلا ناعبن
 هلرمسا (هدناجالدهن وغال)یسدحنکیاكرلن و .رلرولکو د
 تبنم یغاریوط . ردا لیکشت ید لوکرب كجو
 ؛ندنفیدل وادع مە یضارا قسیل وای هضراع هدهسیا

 یرلهویمو هربس .ردلکد قوج یسهیعرز تالوصح
 كاب یرلجاغ نوتز « بواوا ذذل كب و قوح

 یسهیلها تاناویح راسو ربغیصو نوبق ۰ ردهدایز

 .رةبحهدیوم لابو لاب رادقم یبخ .بواوا قوج
 .رد زا كب یرلناناوا جارخا « هدهسیا قوح نذاعم

 تب ییانص 1 رد ثعوا فالتا هدوهس یرانامروا

 ۱ ا اق  تويلوآ یرابا
 ۱ ۱ عالم اوه .ردترابع ندنلامعا

 ماس ندهمتبص یرلفرط ضعب ناناو یراقاطب ۳

 ۱ . ردمضنم هباضق ۱۲ تلایا .ردلکد

 5 وخ نون سد عهد وا



 ۱و . ردبارخ مولا «بواوا هبصقرپ
 دعس هدب رغلاس ین ۱٩ هدننامز (هضر) باطلا

 رکاسع نار هدنندابق تحت دا (هضر) سصاقو نا
 تبللاغ یرلقدنازق یراق هسرکسع ناربا كنيملسم
 نوک تار هدروک ذم عقوم . ردروشم هلا هیعطق

 ۲ هتشحتکیا 1 ثامرامو ( هنس رب «بولوا هب راح

 E 1C ساع موب ( هنسحنح وا 0 تاوغاموب )

 هدهب رام یجدرد و .رونسد ( هبسداقمول ( هدهنسجم

e:لتق مسر یداق كن هبنا رسا » HES۳ تر  

 3 توسهدنا ثتمواقم رلدنا ربا و 3 هلغل وا نا

 هسدأق هردشملقاب هل رظن روا متف هنا ربا نوکوا

 هد رغن رق یجندرد و بولاق رو.عم تقو قوح

 روا ندنف رعت كد وعم ینیدنل و تار

 ا ا تك: دح و املع ری ھاشم ضعب اذهعم

 ۰ ردنمو

 e كنا اس ها وایی لحاس كن هلح د س

 هرتمواک ۱۶۰ كدادغیو هدنسترت و هرعوال

 شال و هبصقكح وکر هلهسا و یخد هدنس رغ لاهش

 یو نیر وم صعب و بارخ هلىتقو یدولو

 .رد رلتلک اب ٠ كرد دبا نظ یخ كرو دم مظع حتف

 هلرطاسا ك رانا وب ((14 15 ) ۱

 ۰ هروک هنءدق می رات 2 ۱ سوت

 اي وک « بواوا ییغوا ك (رونحا) یرادمکح هکینف
 نالي راق ندكنفرط یرمذم نانل وا زر هه الاوبا

 ندنف رط یردب .نوجا یاو یاب وروآ یس ەر.

 « هحنیمهلوا قفوم هغاو .بولب راقیج هزیکد قآ
 1 كرەدىا نطوت هدهنوگ : هل رقت هاا نانو

 (هسمداق) LT ۵۸۰ ند () یسع دالىم

 ا قوت هک “شتا سیسأت یتسهبصق
 هن ات ول ندهکدف دین وا هیت I | 4 ( هلغ 2 وا

 مياعت یتعنص قمزاب بو وقوا هرلبنات ول و لس یطخ

 وا هرو E E ۱ تاک شور ۰ ردشعا

 ات و هنفرط سه درک د 7 رللهکسنف هد رل رات

 رل رحهم ؛بودیک ردق هلحا وس هسنارف و هنایسا

 ا رب «هدەرص یرلکدتا سیسأت رلهاک :راجت و

 رب هک اب و رب هداروا ء قرهشات هان وب هد یرل هق

 یبلاحا تكنارو جاو : شعا سست رحهم چاق

 هلبا يلاها يكي وب هنپراقج هقارپ شوب یرپ بولیکچ

 نانلو یرلیا قوج ندن رلیدنک هدتیئدم «قرهشيراق

 .ردراشم رکو ا رلیش قوچرب اهدویطخ ند رلیلهکیتف
 .یدرلسهلوا ىس ر كن رل رج اهمهکتف وبشا س ومداق

 ‹قرەلواهدنفالخ كنەىنايرا هنسلارتاس«هدنناسل نانو

 رلهلک قوجررم هیاشم هبیرعو ذوخأم ندهیماس هلا

 ول نالوا هل راباهکینف هدرلتقو وا دلرلزناتوب یشو
 لوس كنهنانوب فورح هله , رد دهاش هنس رلطالتخا

 درک و ندنرلمسا درک نیتیدلوا ذوخأم ندیکیف
 - اود درعا یاد ًاتاذ «تولوا راکعآ ندن رللکش

 ۰ یدرلرازای هلوص ندغاص یغد رلین
(Cadmus de Milet) dilan 

 «بولواندنرلخ روم مدق 1 سومداق
 یهدنلحاسلوطان ۲ دارلننانون لوانرق, چا۲ نددالیم

 رهش و ؛ شماشاب هدنع دق رهش (تلیم) ندنرل رحهم

 ین رات كرل رجهم نانو یهدنهج وا هللا روک ذم
 - هلوب ,یرلهرفف ضعب زکلای كخم رات و ۰ ردشمزاب

 . ردتاذ و نازای رات ارن لوا دا . ردشملب

 هت و كعدق نان و 6( ۸۵ 5

 و اک ا ۱ هیمداف
 نالوا یسیناب **بولوا یمسا سا دا كن یهش
 ۰ ردشع وا منو هلتبس هنمسا كسومداق ,لهکدف

 هدنفارطا هدعب ۰ بولو هدننورد هعلق هیمداق

 هیمست ( هت ) و عیسوت رهش ۰ هللکسش رلشوراو

 ترابعندنمسق ی هدننورد هعلق هيم داق «هدقدنل وا

NE 

ljıwşl (Kaaden)) , ۴كنتل ود ناتسراعو  

EEE | *و هدنتلایا( زاس) ه دنس  E 

 ( ها ) قردلوا هدنسیلامش برن هرتم ولیک ۰
 یک ضاشق هدنرزوا ی میا هنغامربا

 ندا روو یسلاها ۱۳۳۰ ۰ بولوا هصقر

 : نود و

Cadussi ( | ) لیک هلرکیدمان و 

 یرغبواج كرزخ رح (6۱۸) ۱ ۱ روت

 ینیدل وا موقرب FENER قرا ونک هدنلحاس

 و الا «بولوا ررح هدنرلباتک نانو یسا

 اتاذ ۰ ردنایع یتبسانم هل رضاح مسا ( نالک )فا

 يدمش .بولوا موقرب هنشاب یدنکی یلاها كناروا
 , ردراو يرلص وصخ ناسل ید



 را ق
 هدنرطسو كنهسور ((:۸0۲) ۳

 هدنسا ذق (فوقین)كنتلایا فوپمات ۱ مود
 ؛بولوا هبصق رب هدنبغ هرتمولیک ٤۷ كفوقينتو

 اب ندتفرط رلراتات
 و هدنسیدالیم را ۱۲۰۹ رلسور

 . ردرلشعا بولغم یرلراغلب یسا هدهبصق
 كننبستنمهشاتکب تش رط

 « هروک هشاورو داقتعا ۱ 1 ىج داق
 « هلکمروک یتامارک ك نبرلترضح یلو شاتکب یجاح
 شتا دوجو رصح هنتمدخ كلا راشم ترضح
 ناقآ ندنن r كلا راشم ءتول وا نیداقرب اس

 ا لب ا ر قو + شلاق لماع هاا نه
EER A aE 

 یلوا یهجوز لحاکن كلا راقم یو كنهجرت
 ردع الم اهد هلقع یلامحا

 راق

 ۰ ردشمت وطهدسراب هدنح رات

 . ردراو یبلاها ۵

 ۰ ردنل وا

 هرح ا

 هاش .مهسنا رف( ۸11, 2۲۲)_سن وفل 1

 ۱/۸ ۸ .بولوا ندنناسیوت هناکحو ادال

 .ردیلغواكنيج ونار

 ندکدتبا لیصحت هدتروصربقالراپ هدنبتکم نولروډ
 لوهح هایسهدلاو هدنراوج سراپهنس چاقرب .هرکص
 كلهلعمهدبتکم روک ذمقلهزا رب ؛شماشای هدلاحرب

 «تولالشاب هغمزاب یزابهنسهب نغ ور ءیفهدعب و ؛شعا

 | قلیحهترغ .یدیشلوا یررحشاب كنه غول اعز
 ۱ ییاتک هباکح چاقر هدنل وصا مستنامور ربارب هلکعنا

 « هلکمک هلوقم هداعلاقوف یراثا « كرهدنا رشت

 (بک )هدرلهترغ ياسو

 رفت ماطر یهحنلک او یواح یادت, هلناونع
 وراغیفو ؛شقاترهشبسک

 . یدشعا تد ا ی ر هلکز وب ۰ دارودار برش

 ؛ شملکج هب ( هسي ) هلکرت یسراب تقو لبحر

 ,هلکولس هفلناوختاب نالوا قاع هدارواو
 عیب یدا

 زاو تقورب چیه ندنرب رج یراباتک هیاکین اذه

 . ردرا و یراءاتک قوج ك ندلیقو نوش

 ہد ونج یاب مآ ((:۸۲۸۱۱0۵0)
 ب ج كلام الثوزنو ۱ ووار ا

 لتا الاش «بولوا یرب كدهقفتم تاموکح ندا

 . (ساتراو) و « (ساقاراق) ًاقرش هل را زج

 |۱ هلرلتروهج ( وروق )و (وتمیسکراب) ید ۳
 ۱ ولیکم بیم 1 o۸ يمهيچطس ةحاسم رددود#

 نادف

 شەليوق وا « کارو رب دشت كحیحو

 هل

۳۵۰ 

 ۰ . ردراو یبیلاها۱ VETS «بولواهرتم

  روک ذم مساوت لصا .  ردیسهبصق (هیسنلاو )

 و دنسبب رع تونح 2 ولک ۳ كنسهصق هسنلاو

 یلالقتسا هنیرلاروا هکءردیمسا كنهیرقو هبترب عقاو
 هدعق ومول هدنحرات ۱۲۱۲۸ ۱۸ ( راولو) ناریدنازق

 .ردشعاراحود هتي ولغم ر كوس ییرللارج هرنابسا

 كت ەبسور ( 16212100[ ) 2

 ( لروا ) عقاو هدنراطسو ۱ فچاراق
 یزکساضق ہد رع هرتمواک ۷ « کلر واو هدنتلابا

 غایو ا ۱۲۳۲۰ :تولوا هبصق رب

 . ردراو یتاحارخا

 هناقسوط كنابلاتا ( 0۸۲۲۵۲۵ ) ۵
  اضقو تلابا ( سام ) هدنسهطخ ۱ هراراق

 قرەلوا ہدنسیب رغ لامش هرتمولک ۵ کاپ تنه یاس

 « بولوا هبصق رن هد رجا ةفاسم زا ندلحاس

 نوتو سقف هلتاغ هدنفارطا ءیسلاها ۰

 صوصح هغلشارتلکره ۰ یص ص روپشم هدلاع

 . ردراو یسهشا اب ات هلب رلاسیلک منصمو یت €

 هرتمولیک ۸ و كسکو هرم ۷ ۰ و

 .ردترابع ندص لیمکت «بونلوب غاطرب نوزوا
 < ںولوا هدکمنلشا یعاجوا ص ص ۷۰ هدغاطوب

 صصص سفنا راراب هنلامعا لکیه ندنس ۷ دارلنو

 هناتسدنه و هباق 7۱ یرلص كنهراراق . راقبح

 نویلم ترد یراقو یغاشا یاو نودي .ودق

 رب هبصق و .رونلوا جارخا صح قلقنارف

 رلشارتلکیه
(Caracas) ۳ ۳هدی وج یاقتسهآ  

 تنسهعمتح كلام (الثوزنو ) تور ۵
 دتم ردق هلحاس « بواوا ربشرب یسیموم زک
 ۲۰ ند ( هرنآاوغ ) نالوا یس هلکساو هدرباب رب

 یا ˆ قردلواهد راقوب هرم ولتک

 «یسلاها۷ ۲ ۲۹ ۰ردعقا و هدییغلوط1۹# ۲ ه ' هلا

 4 هدنف رط

 قوح
 ۰ رد تمر دشش

/ 
۵ ۰ 

 واقاقو هوپقو ینونفلاراد «یرلقاقوس زودو

 د «ندبنطو داراوبلو روپشم . ردراو یقاحارخا

 دن د لشا یروهج سقاراق

 ا 9 اد روک دم الاش «تولوا
 لب راتبروهج وبوباراق یخد ًابرغ . وقرا وغ ًابونج
 ۸۷۰۰۰ یسهیحطس هحاسم هدلاح ینیدلوا طاح

 , ردیشک ۰ يبيلاهاو هرتم ولیک عبرع



 را ق
Caraca1) ۱ هل اقا را

1a)۱ ا امور  

 ك( روسمتیس ) «تواوا ندنرا
 « بوغوطهدن ویل هدنسیدالیم خیرات ۱۸۸ .ردیلغوا

 شقا دوعق هتخش رباربهللا (اتج) یردارب هد ١

 هد:غاجوق كنسهدلا و ی ردارب ابقاعتم « هدهسیا

 یئزجو شتا مادعا ین رارادفرط نوتبو «فالتا

 كب « بور دتا خب ی ررش بردن

 هدنگرات ۲۱۷ < رکصندکدتا ارحا ماظم قوح

 یردنکسا كوس .ردشفلوا لتق هلدب ( نرقام )

 ؛ شفلو هدناکرح ملوک « بوشیلاچ هدیلقت
 بولغم هدر هبراحم کیدا یئراق هنارباو هنامرجو

 ناونع یحاف ناراو هبامرح « هدلاح ینیدلوا

 .شمردنآ راذعثا هلس ذاک

 هدنن ونح كن هبنایسا ( ) Caraca | هقاراق

 «یسلاها ۵

 تک راو ىسەق راف یر نکلیو یسهلاسرت

 كناسلاسا ( Caravaggio ) | ۱ ف

 (هماغرب )هدنسهطخ هد رابمول ۱ و وار

 هرتمولدک ۵ كلوا رو رتو هدنساضق ول ورت كنتلاآ

 “ONA » بولوا هصق 9 ه دنسدق رش بونح

 ز هم چاق رب بقلم هلبقا و .ردراو یسلامها

 ردا طعسم ك رعاش

 ۱ هراز و

 ] .تع> |

 ك هس اسا ) Caravaca ( ۱ هّقا وا راق

 ت روم و مدنتااا ) هس روم (

 هروفس قرهلوا هدنن رغ هرتم ولک ۸۵ كنهيس

Karavassara ( ) [ «رک. 

 هنس هدام « یارذاو

 اضق هدنرزوا رهن نالوا یانمه عبات هنغامریا

 «دغاکو یسلاها ۷۰۰۰ بول وا هبصقر یک

 تاجوسنم كوو وتربسا «یغای نوت ز «نواص

 .ردراو یراهناخ ایوو هناخاید هلن را هش راف

 Caraibes, Caribes ةد وخ اب ۶ 99
 ) ٤ 0 ) بس رق ارس تاراق

 5 ۱ هدنفشک یانئا فلاش سمآ
 هدنسهبلاعت لحاوس كني واح یاه سصآ هلب ما زج

 را ق
 تداع كع فا ناسنا «بولوا موق ey شفل و

 تره هرلاروا هدب .راردرومشم هلب را ههو رکم

 فالتا ندنفرط رایلاپوروآ راسو رالورناپسا ندا
 هدرهطا روکذم هدلاح ییدعش ۰ قرهنلوا

 كني ونح یاش ما .ردیک ضمابلاف یرادارفا

 یغامرا ( قوروا )و هدنس هلامش لحاوس

 کالابق ضعب بوسنم هموق و هيا هدنرل, داو

 .رارونلوا داب هلرلعسا فلت «بونلو ینوسلاهیش

 هج رع"ا رالاچ هنکنر ریقاب .یلیو نوزوا رلتارق

 .بسانتم «یلن ور اغاغ هدنروص فیثخ ۰ یهرهج

 هدع ٠ ید رلمدآ روسحو اناوت .اضعاالا

 رویم یخو موو را تن طلا
 یخد هش زکد هل رباز لسا رازاکنا .یدشعا

 ارد یزیکد باراقو ی را هطا باراق اضع

 هدق رش یابوروآ ۵

 ۱ , ۳ تاپراق
 ر كو هدنفارطا هنناولئسنارت هللا ناتسراحم

 لاعش هللا ینرغ لاعش .بودا لیکشت هرتاد فصن

 ناتسراجم ندنرافرط قرش بونج هللا قرشو
 «هیواروم یو «درهدا لیکشت یدودح كنغالارق

 ندقالفاو نادغب ۰ نووقو « ابعااغ ۰ ۵ زابس

 یهنم هنلحاس هنوط هدنکوا وق ریمدو ؛ رویرتآ

 قالوا هدنتهح قربش لاق كنهناب و . رواوا

 هرم ولک ۱4۵۰ یی و ددهنتسامنم نداد

 ,E Ce هلا ENE بولوا

 دتم هدنرهزا قرش لوط ۲۸۳ 2 و

 ا
 چا ڭا راد فص EE WEN 3 راتوط

 رب كلەزتم ول یک عبر ۳۲۰۰

 بونج هلیسهلج كنبرلوص ناقآ یرغوط هنفرط
 ناق ۲ ندنسهبحراخ “للام كن راتهح قرشو

 لای” قرش <. رولیکود ه هنوط "الماک یرلوص

 هلیسهطساو یغامرا ( رتسیند ) یرلناق | ندنتهح

 ندنسهیجراخ ههل ام كنتهجلاعشو «هزیکد هرق هنن

 یرلقامرا ( ردوا ) و ( هلوتسیو ) هسیا یرلناقآ
 تایراق . رولیکود هن زیکد قیطااب هلیسهطساو

 یاهم یب ر :ردنرابعندعق کیا لاج لسلس
 ءردب رلغاط ( هرات ) عقاو هدننسب غ لا

۳۳۰ 
0 



 راق

 « بولوا روتسم هلراق یرلهئو برص <« ترک ت

 .ردهدنعافترا هرنم ۲۱۰۹ یسهورذ كسکو كلا

ET 
 هک رد رلغاط ( تابراق ) لصا ندا هطاحا ییسهطخ

 هدندودح قالفا و ۲۷۲۰ هدندودح لنادش

 تاب راق .ردراو یرلعافرا ردق ههرتم ۰

 كسکوب یکیا وب نانلوب هدنجوا یکیا كنسهلساس
 هدننب هیزلیس هلا ناتسراحم ا كرلغاط

 کیاو « بولوا دتم راغاط هرصرب هدنلکش سوق
 رب هطبار و . ردنا طبر هب ر رب یرلغاط مقاط

 هدلع كاهرتم ولیک ۲۰۰ « بولوا هدنلکش سوق

 زواج ییهرنم ۰ تاب یعافتراو «رولوا دتع

 .ردروتسم هلرلنامروا ینرطره نام  بویعا

 ید ه یرجا راغاط كسکو قاط کیا روک ذم

 -هدازوا راکتاو رلوق قوحرب ییغوط هناتسراحم

 ینعق ییرغ لاعث كلاتسراجو ییهناولیسنارت «قر
 كوص كرلنو و ؛رارویوق هنلاح رار قاغاط

 هنسارح هنوط هدنسهرآ سوق روک ذم هل رلکتا

 یواح یرلقات كراما قوجرو نالوا دتع ردق

 تاب راق .رویلو یمساو یار ناتسراع نانلو

NYكرکوب روک ذم نانلو هدنحوا کیا  

 هعدق تالکشت یک رفروو تینارغ رلغاط

 * تارا هسیا سوق یهدنرهراو ندنراجحا

 .ردنزابع ندهیسلک

Carpathos )هب ار ] )  ¢ 

 ] .تعحأ رص هنسهدام ۱ سوابراق

 حاس كسرق ( 8 7

 7 e ا ۱ ساپراق
 شفلوا سیسأت ندنفرط نویلامکیپ یرادمکح

 هب رق رب هدلاح یکیدعش « بولوا هبصق رب مدق
 :ردددنلاح

 سی رق ( 1۸۲۵8505 )

 قر رخ ۱ سوسایراق

Eیعسا كنهرپ زج هبش راطو نوزوا وب  

 ندغاطرب نانلوا هيم" ( بهلوا ) هلبتقو .بولوا

 كا « بولوا هرتم ولک ۰ ی و . ردنرابع

 .ردهدنعافترا هرتم ۰۳ 4 ىلع كسکو

۳۵۰۹ 

 ( قرو ) هدنلاهت كنهروک ذم ةمطق « بولوا

 هدنسهرا یسهطخ ( مهنرآ ) هلیسهرب زج هبش

 ندقرشو ۷۸۰ یو هونج ندلامش .روینلو

 یک لحاس .ردهرتم لک ۹ هب رغ

 تچوک چاقربو دوم رب هلىع"ا ( توغ ) هدنرق

 ول دراوداریس ) هدیرجا اهد یک ینیدنلو هطآ

 هدیرجا كاو هعقگریازج قاط هلیعسا ( یربازج
 هطا كچوک ییا ریو كويبرب هلیسا ( یلسلو )

 لحاوس و قلموق یس رع لحاس . روینلو
 بونحو قرش هزفووکو .ردتبنم ك یسهیقرش
 دا « ود راما قوح ر ندنتهح قرش

 .ردهراسو لع” ء«نعد نوو «سردنلف :یراکو

 ( دنالسنب وق ) یسهیونج و «یقرش لحاوس

 یبونج یسهیب رغ لحاوسو مبا هنتموکح
 . ردید هیلاعش *یضارا نالوا دودعم ندهباارتسوآ

 بصنم كراما .بولوا روم اهد یددقرش مق

 .ردشفلوا سیسأت رارع# ضمب هدنرلارو

 كن هسنارف ( ۲۸۲۵۵۱۱۲۸5 )

 و هدنتلاا ( هزولقوو )
 هدنسلا رگ هرم ولک ۲۶ ك( نونوآ )

 .یسلاها ۱۰ ۵ ۲ «بواوا هبصقر رم صف

 ارت را

 وص رب ما 3 ا تالشیا « یس ەق راف چاقرب

 -هفق و یبصارا تثم هدنفارطا ءیدن

 ها و هقبتع را آ ضمب و یرلهاکجرفت هلب را

 . ردراو یسهعنصم

 ابا وتا) یاب و Karpenesi( قم

 ی e د راق
 (ومانو ورپسآ )قر هلوا هدنق رش هرتمولیک ۰ تر

۰ 

 عقاو هدنرزوا كباچ نالوا یانمه مبات هنغامریا

 وقرام ) روهشم « بولوا هبصق رب یزک اضق
 .ردلع ینیدنل وا لت ك( یرایوب

x 7هاشم ها رف ((  

 o وراق

 قوحرب .ردشعا تافو هد ۱۸۷۰١ و «شمنوط

 .ردشفارب راثآ

 ما 1 ۳ ۱ ر ۱ ق

U ) Carpentarie ( ات راز 



 اى rs: aS ia اف
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 كنتالوهنوق هدیلوطات 2
 ی ن‘ جد ۲
 یرغوط هبونج هلام ندنغاط دكوک هک« ردرهب
 هیلاطن ۲ هدنفرط برغ كن هسالع « كرهدبا نایرج

 . رولکود هنیزفروک

 هنیح كنغاعسو تالو ندنآ ۱ ۰

 اقا لزو راق

 رب رولیکود هنب ره هنیچو هدنبرع هرټمولیک ۰
 ج . ردهیصق كج وکر یک ی هیح ان هد رزوا كاج

 «بواوا ترابع ندنس ی مق كناضق یسەیحات

 . ردعماح ىبللاها ۰1۸۰ و تک لند هرق ۲

 1 اتسرخ ((۱8۲006۲۸۱6) ۱ ,E قو راق

 >حاص صوصخح ب تبهذمر

 ات هدهبردنکسا هدب دال.م م نرو رک .بواوا

 یسهولا یراکدتا دانسا هب اسرع ترضح . ردشعا

 قلعت هترخآ و هحور كن هيناعسج ذیاذل « هلباراکنا

 ی دنا ریناتسا هد رخ" و < ردا مازعلا یکن

 EN هلمخ هیاماهدابلاتا (( (arpi ۱ ر د راق

 و هدنساضقو تلابا ( هندوم

 «بولوا هیصقر هدنلاعت ا كن هدوم

 . ردراو یسلاها ۰

Carthage (رانو ا » )  

 (08۲69۵/60 )نودخ راق هدندنع

 هدهعدق ٌةنمزا كرليل کینف ) هنحاطرق ) هجرلب عو

 كرلرڪ یرلک دتا
 «نکیا تزابغ ندربش ر ادا .بولوا یوم لا

 كو ‹كرەدىا وو ذوف راد میسو ها

 . یدبا شلوا تلودرب لتوفو هطخر

 هدنسلاعش لحانس كناش رفا یرپ# جانراق

 ناد یزفروک جاتراق تقو واو سنوت موللا

 نالوا ید هلکسا كننوتو هدنجا كزف روک
 قرهلوا هدنلاعش كنسهصق ( یداواا قلح )

 .یدباعقاو هدنسهزآ یلوک سنوت هلا ناورلا ةصس

 هملق یرب « بولوا ترابع نده چ وا رہش

 جاراق

 نیسان هد زکد قآ

 یرو EE دوخاو ) هسروډ هلغلوا هدننورد

 ندنسهکسا یسججوا . یدرونلو هک (هراق)

 .یدیا یناروا لع تراګ لصا .بولوا ترابعت

 هن هیرح ی افتس کدو هراجت ی افس یر

 .یدیا راو فای ییا ؛ هرزوا قلوا صوصخ

 را ق

 و .یدیا فورعم هلیعسا ( نوطوق ) ییبتکیا
 لوا هنس ۸۸۰ ابو ۸٩۰ نداسع دالبم رش

 :سیسأت ندنفرط ( نودید) ندنساسؤر ( روص )
 تراجت كرلن و ؛قرهنلوا ناکسا هلرارجاهم هکدتفو
 تام هدنسهاس یرلتوتو تراهم کە دەب رحم

 ى یرارپش
 نییزت هلراثآ رتاسو هنا عنصمو مسج ندرحمو

 تراجتو میانصو فراممو مولع هدنجئاو ؛ شغل وا
 رللح ات راق 7 .یدبا شا قرت قوج كب

 ERE ےن ږوظع

 7 كوب كلا كاد هدنف رظ

 تاب راع نالو عوفو هکر

 امور یرہش جانراق هد نخ رات NE داليا لفو

 قارحاو ام ندنف رط ( نویییکسا ) ندرا رادربس

 هدن رق دارم کسا ندنفرط رصف هدعب .قرهئلوا

 یی وا تونل وا سبسات رهشرب هلعس | وب ندکی

 كوكا تیام رف آ هدنف رظ تقو زآ ۰ جانر ۳

 نیک کج یرہش

 كالا دبع تیاهن .یدشع وط زو هبارخ هج هنیلا

 كرالادناو هدعل « هدەسلاأ

 یسولاو هی رفا هدنتهوکح نامز ناو ن
 طخ یرهش یدزالا نامعنلا ن ناسح نالو

 ی رلکدتا ناصع یسلاها ۰ هرکص ندکدتا

 نوتیسب یجاتراق هدب ره لاس ىج ۷۰ «هلتمج
 رامعا اهدرب ریشو یرب نددقوواو ؛شعا برخ

 لوا ندنواو تب سوت یماقشا « بوسهنلوا

 رهش نالوا سیسأت هدهش رفا ندنفرط رلن السم

 نوفارغح ندقش وا لاریعتسا هدنسهش ار هیصق و

 ندنرلتهح ناوربقا ینوص كنع دق رش جانراق برع

 هلراهرطنق كسکو هدنراهرآ رلغا-ط < داره تک

 رک كلو وف مظع و و یغی دلوا را

 ینکیدریو تريح هنبرظان راظنا بولواقاب یرلفرط
 ۱5۰ كسنوت یرلههارخ كحاتراق .رارودبا نار

 . رد دوحوم هدنسیرغ لاعت هرتمولیک

 Rép Carthag) 1(" (1؟)ى روهج

 نت هدعدق نامز ك رال هكيتف

 رللجاتراق «بولوا کوب كلا كرار یرکدتا
 صوصخ یک دیا زیکد قا لرد

 ین رلتراجو تموکح ؟هرنادو « ا را رع#*

 ؛ شلاح هبلغ هرلبل هکینف لصا « كرەديا میسوت

 «بودبا ئاغ ی رالالقتسا رلیل هکینف صوصخا لعو

 تراج رللجاتراق  هرکص ندکدشود ندنوق

 جا راق



 راق

 یر .یدرلشع وط ی رب داران وا هد هب رک

 شر جاراق ) نالوا ناب هدهقنا هدام

 یلحاوس كبرغ سلب ارط اقرش نداروا «بواوا

 كدب زاغوب هتبس یغد ابو هنبرق هقرب هج وب
 هدسالطآ طرح رحم «هلدودح میسوآ كد هنح راخ

 راثلاب هدزکد قآ هل رل هط | هیران اق نمی تادلاخ رازح

 هقیس روق و هندراس و هیلعس و ین رازج
 لحاوس كنهن اسا هل یدک ررب كنب رل هربزج

 ارحم هلهجو و . یدیا راشتا طبض ینسهب ونج
 جاتراقنالوا شک هنمکح لود یلتوق كا كتقو وا
 توشي رک هنایسانمهلتلود امور هد هیاعس ی روهج

 رظن هن زواج هباوروا كرلبیقر لتوقو رلیلامور
 ۲۰6 دالیلا لق « ندنرلقدههقاب هللا یدیقس

 یرلت روهچ امور هلبا جانراق ارابتعا ندنخرات
 ندهکینف هدنرانیب «قرهنلوا ادب هب امصاخم هدنسهزآ

 هرلیلجاتراق ناد ید ( نو ) قرهلوا قتشم

 برا كوب جوا روهشم هلکغد ( قوم ) هلتبسن

 جرات یسیجرب كنابراحم و .ردشلو عوقو
 كنو .بوروسهنس۲ ۲ داد هنش را ۲ ۲ ندروک ذم

 رو هکعا دی فک ند هيلع ریاح اتاق ه دنس هان

 كد هنخشرات ۲۰۲ ند ۲۱۹ دالیلالبق هنن ؛شلوا

 . یهراحم قو یعکیا ندا ماود هنس ۷

 هبایلاتاو هلل راتب رفظم كلاب یرادرس ماتراق
 یلام ی هدانناسا هرایلجاتراق هراز هلزواجت
 ردق هه ۱۶۰ ند ۱٩ تیانو ؛شمریدا توف

 اش رف آ ی.هب رام قو یعچ وا نروس هنتس ۳

 كنت روهج جاتراق .بولو عوقو هدنغار وط
 . ردشقا جاتنا یوحم

 یرلکدروس مکح «بولوا کاح موق رایلجانراق
 ترابع نشد E رر یسلاها لصا كرار

 یرلمات اهد رب هرکص ندقدلوا بولغم « هلخلوا
 كموقو هدنرلن امز یموکح كرليلامور «بویلدیشیا

 طلخ هلراربرب یر و هلا کاح موق یدارفا نالاق

 ندرلیلجانراق هدنرلع یرلاروا رابرع « قرهنلوا
 ندرلبل هکینف هجه ذمو ندو نا .ردرلشمال و رتا

 ۰ خولومو هلعب یغد رلنو  بویلوا یرلقرف
 ندنا رایس هلبرلعا (ضرالا كلم) تراقلم «هنراتسا

 بئاصمو ۰ تدابع هب هب ذک 1 قاط ر هیانک

 ات نا را ق ۳-۵۰۸

 . جد ییراقجوج هدنکوا یرلفص دارن و هدننامز

 ی دن را و هدکلیعک . یدراردبا قارحاو

 هدنسهاس یرلتریغو ییسو یرلهکلمو تراهم

 . یدرلشاوا لتا هتیيدم یلیخو هراتورث كوس

 شا قرت یل بخ یخد هدعرانصو نوفو مواع

 یرلرتا دوحوم « هدة رونلیشالک ۲ یراق دا وا

 شعب كوكح هدرا مەم راث او رلهیلادم مقاطرب
 لامعتسا ینط> هکسف یخد رلن و .ردنرابع ندرلیزاپ

 یذوفن كناينغاو فارشا یرلتموکح .یدراردنا
 قیا .بولوا تروهج عون رب رونلو هدنتا

 بک سه نداضعا زواج* یزویچوا هللا سر
 ۱ زکلایو « رونلوا هرادا ندنفرط ناىعا تایهرب

 ینیدمهلوا لصاح قافتا هدنسهزا سلح هلراسیر

 هنأر یخد كنلاها ماوع هد رلشنا مههو هدر دقت

 یلق كندارفا کاح موق . یدریلیدا تمجاصع

 نوو سانجا لزا هلشاعم یرلرکسع هلییسح
 .بوشش رلمدا كوب لیخ هدنرلجما .یدا جم

 :هقراب راقلیمآ هدقلرادرسو ( نوناه ) هدکلممک
 ۳ ردشعا رامشا تل لمس و لمسو ۳9 4

 E هنجاط رق هجرلب یعو
 ؛ ialwl(Carlhagène) ۱ a ق

 بونجهرتمولنک ٥ كن هسرومو هدنتلابا هبسروم

 اف هل کد يا قرماوا هدنسبقره

 ۵ ۳۱۰ ۰ بولوا هلکساو ا ر یک چ

 ظوفحم هللا هيسج تاماکعسا عساو « یسلاها

 هات یس هاب تانا ۰ ینا یردینغ

 صوضخ هنسهاذا كلداعم ضعب و یس هنا وطو

 جاراق .ردیرک ی نراجتو عیانص .ردراو یرلهقىراف

 «بونلوا انب ندنفرط لیبودسآ ندنرالارنج
 » جاتراق یکی » ینعی ( هوون وغاتراق ) هجرالامور

 . یدرونلوا همس

 اش سما ) Carlagen دف

 | جد
 «بواوا هبصق رب یزد ص كنتلابا ( راولو )

 رر هب هرقو هدا اوش هرتمولک ۱ ۱۰۰ كهوعغو

 «ردعقاو هدنرزوا فن هطارب طو رح هلا یر وک

 اف تاتساوه لكا كوس لليخ هليتقو
 ۸۱۰۰ هدلاح يدش بوشود ندتمها



 راق
 بارخو ینامایعسا مس «ینامل لنت .یدلاها ۱

 EE تی هينا اس هلب دب اعم

Carlaxoو لایا ( مراتناس ( وجار ۳ ا رو (  

 ر دا
 . ردراو ینارش روهشمو یساها ۰

 یطسو یاةتسآ ( Carlago ) وغانا

 (هقشرهتسوق) دس قمم رهاج

 هرتمولیک ۲۲ كن ( هزوج ناس ) و هدنتروهج
 «بولوا هیصقرب یزکسح تلابا هدنسیق رش بونح

 هروک هاش سا . ردراو یساها ۰

 كن هشرهتسوق هلیتفقو «بولوا هسطق ر خسا

 . ید راو یسل اها ۳.۰۰۰ ءهلغلوا ی زکر

Aهبس ولادت | كت هناسا ۵۸  

 1 REE هاب راق

 هیصقرب هدنسرب رغ لاعش هرتهولبک ۲۰ كنەولئوهو

 یناوت كج وکو یسلاها 0۰۰٠ «بوأوا هکساو

 : ردراو

 ریهاشم ەرتلکزا ( ۵۲۱۵۲۵۱ )
 ۱۷۰۶۰ « بولوا ندنو رحم

 هر راق

 سلاو ناد وبق كده نخ را 9-۷ ند نخ رات

 یارحا ۵ دن مسا ونح مق ك ضرا ورک هدام

 ۰ ردشع | فک زاها ییخر « هلتح اس

 ریهاشم هسنارف ( ۵۲۱۵۱۱۱۵۲ )

 ۱۷۰۷ «تولوا ندنناش ارهلکیه ۱ هیت اق

 شوط هدسراب هدنخرات

 عیانص . ردشعا

 را ۲ یللیخ رب .یدنا ندنرللعم یتکم یاب

 ۰ ردراو

 هدنرفیازح هدب رغم ((:0۲۱۵93) | „ˆ ام
 ER SENE هن راق

 یک دف مسا مس ۹ہ ۲ نیس عقاو

 هللرلارجاپ« امور هدننامز سوتسوغ۲ ؛بولوا

 تافو ۱ فا 6

Carwright )هرتلکذا (  

 ندننویکیاخم هاشم | تفیروتداق
 هد ۱۸۲ ؛ و و هد ۱۷ ۳ «بولوا

 دلو یرکدو هغموقوط یرب

 داجا هنکام کیا قرهلوا صوصخم هکعرکا

 زماک :ا كم نوا هنسیدنک ندنف رط وتناراب هلکغا

 . رد تعا و

 را ق
 راس هللراعشا ضعب .ردشلرو ةافاکم یماریل

 . ردراو هدیسهسدا را

area ( ۱ E ) لحاس كتهبنایسا 

 E ك رىا اتراك هدنسډ ونجح | ۰

E a 
 كنس هبصق قراط لبج هدلاقحارو ءارضل اةربزج

 یدیا هدنر .

 هاشم هسنارف ( ۲

 2 ۱:۹ a هي راق

 .ردشغاتافو هد۱ ۰ ۰4و شم وط هدولامتنس

 كناق مآ هدنطساوا یدالیم نرق یعتلا نوا

 قوچر, « بودیا تحایس چوا هنسهلاعث راطقا
 ودا قفوم ههفارةج تایفشک

Carduques, Carduchi 

 2 رلخ روم ناوي ۱ قودراق
 ندردنکسا .ردعا یرلکدر و هنموق ( درک )

 فاو نوفونسک ۱ نالوا شمهزک یرلتهح وا لوا

 نوکسم هلهوقوب یب رلفرط مسردو شوم «سیلتب
 رویدا ناب نیکیدروک

 ام هسنارف 6( ۵ : 0

 1۷۲۰ :بووا ندرت | ندد
 تافو هد ۱۷۸۳ و «شجوط هد سراب هد: را

 هدندوع «بوروط هدقرش هتش eA .ردشعا

 همقرش هنسسلا كلارق هدم و بم یسرافو کر

 رلد رع كن همنارسا هلا اشرف «یدیشلوا یناجرت

 ضع راد ه هیقرش تاسداو نح رات یو

 . ردشغا رشن تاعلاطم

 هد هاست ۵ ۹

 PE 7 كن 0 هد راق
 فاح ینعااق عبا هقضوک و مد سیف ت

 ۵۰۵ « بولوا هبصقر یزک سم اضق هدنرزوا

 ۰ ردراو یسلاها

Cardiff |( ) هدهرتاکنا 

 كتس هطج ) سلاو (

 ندندصنم كن ره (فات)و هدنتلابا ( ناغروهالغ )

 ثكنهردنولو هدنرانک لوص قرهلوا هدیراق و زا

 ۱۳۰۰۰۰ تولوا رهثرب هدننغ هرتمواک ۱

 ۱ فدراق

 < یرلن دعم روک مساوو رومشم < یسلاما

 یطالتخا هلا لودح رو هلب ا لوي ربمد هلاس هلکسا



 راق
 یتاجارخاروکر وک ذم .ردراو یتراجت كلشیا كبو

 « بولوا غلاب هیهنالنوط نویام جاق رب یونس
 ی.هراج سما درو هدلقعرا ید هک دتک

 ۰ ردهدقلاغوح

 هبش یوساک ( 60۵0 )
 هدنسح راخ لحاس كنس هرب زح

 كنور هلش و هدننرق ریالوو هدنزفروک زوراس

 هدلاح کبدعش «بولوا هبصق ر کسا هدنناب
 لعرض ندنفرط رله هردهدنلاح هب رق زب کن

 هسنودکأم « هرکص ندقدنلوا راععاو میسوتو

 FS A 9 شک ههطش دن كرلبف یرادمکح

 هر د راق

 .ردشل وا بارخ SE جو جره یدک

 (Karsl, Cars0o) وسراق دوخای | _„

naاو  Aتاساوم  
 ر مان را یر 4هلطخ هب رسا هلبا هلو راق

 یرغوط هب قرش بونج دین لاعث هک ردغاط
 ندنتسوا كنهموف و هتسی رت « قرهلوا دتم

 « بونازوا هوب رم لحاس « هرکص ندکدک
 ندنتهح ی رع لامش . ریشال وا هنب رلغاط هج لاد

 هردطوب ص هنس هل ساس ( والغیرت ) ندنلسالس ۳7

 کا یکم م نکیا روتسم هلرلن امروا هلمتقو

 . ردقلشاطو قالبح یرلتهح

 اک قرق هدنتالو هنردا

 سوغر هلول كنغاعس

 قرش هرتم ولی ۲۰ كسوغر هلولو هدنساضق

  تولوا هبصق رب یرزکس هیحأات هدننسس ونح

 ناردش را

 هزدنک ي ندههرق ٩ ی.هیحات

 هرکص نداراخش كنغلناخ اراخ * را

 یرهش روم و كو كلا ۱ نر
 ( تفخ ) ۸( فست زا E تک بولوا

 هو 0 ار ودور لب را
 هدلوج ندهلوا لصاو هنوخ>و هدنسقرش بونح

 یا نکا کشت یر یکایک نالوا دیدیا
 كحوس .ردعقاو هدنب رق یعاقجا لحم كاح

 « یبیلاها ۲۰۰۰۰ ۰ بولوا ربش رب لزوک و
 یا كره « یرلقاقوس رت شفشود هلمریدلاق

 «یروس هدنفارطا «یرلهاکح رفت و هاب و

 راسو جاق .یاحصب « اق « یتراجت كلشيا «یسهعلق
 یناوآ هقاق شموکو رقبا فی رظ هلبا هطسا

۳۵۹۰ 

 ۱تا رشت تالوصح راس و نوتوت

 ۳ ا ی یدنرنات كيژوا «یمهتینم

 هدنرغ هرتم وایکن واو ییارسرب لزوک شفلوا
 شش و قد اهاکتافا یندونس دا "كکلروع

 . ردراو یرلهبارخ ك ( یارس یجحنز ) نالوا

 تواوا ,دنمکح خاب یعکیا كنغلناخ ارام

 .ردبا تماقا هدرهشو اضعب ناخ

 هدساقفاق دال٫ مبا هب هیسور

 هرتموایک ۷ ۰ كلوو ردناسکل ۲ صراق

 هرتهولیک ۲۰۰ كمورضراو هدنسی ونج بررغ
 صراق میان هاچ هب را قرهلوا هدنسااع قرش

 نالوا یعاشرا هرتم ۱۹۰۰ و هدنرزوا وص

 یزکر تلایا عقاو هدزافو ر برص و قلابق

 : یسلاها ۳۹۷۰ «بولوا هبصق رب مکصسم

 یناماکححا مسج E E تسا قانعقوم

 هلدادتماو تدش كنب رلشيقو ىغابرص كل و

 ر شا كب .ردراو ینراجحت تازشیا یخ رار

 ( هسروخ ) هدنان؟ كسویلطب « بولوا هبصق
 2 تر اخ . رونلوا داي ها
 رلبقوڪلس لوا كلا . ردررحم هلئسالما ( صرف )

 هدمب « قرهنلوا قالا هبهیمالسا كالام ندنف رط

 ناربدلام ؛توک ا 2ا ارا هرکصو كرللوغم
 نرقو ؛ شلوا هیناشم تلاع ةميمح هدنتب رفظم

 هسور نالو عوفو هدنفرظ یدالیم رضاح

 یرلتمواقم یهدصراق درب افع هدنرههراح

 هنظ رض كرلسور هدهربخا هم .ردشلو ترهش

 نو یک

 «سییاتوق ندنفرط یلاعث ب رغ قلایا صراق -
 ابونج « هلبراتلایا ناوبرا ًاقرش ۰ سیلفت "الاعش
 هللا هیناثک دودح یغد ندنتهج یب رع بونجو
 ۱۰۳۰۵۸۹ یسهریطس هحاسم « تولوا دودحم

 . ردیشک ۱۵8۱۰ یسیلاهاو هرتم ولیک مب سم

 ترعه هبهبام كلاع هلتیلک كنس هیمالسا “لاها

 یس ۰۲ هدزو كنسلاها یی دمش رار هلبرلعا

 درک قالاق هرق « ناکرت « دارت < تو وا

 نایتسرخ هدی ۳۸ هدزو .ردنرابع ندهراسو

 .ردنکع ندهرتاسو مور «سور «ینهرا بولوا
 هبمالسا ؟للاها ۰۰۸۷۰ یر ندنقاحلا هبهیسور

 9 ک ۳



 یراکدتا ترجمه هب ۵ كلام هلک کلم
 نایتسرخ ۲۷۱۰۰ زکلاب هس رار « هدلاح
 هکدتک یلاها كتکلع هلیجو و . ردشلک
 قلوا « ناهدرا « صراق : تای . ردهدقلاز ۲
 , ردوقنم هاضق ٤ هل رلبسا قانتتشاطو

 ا س راق هلا طالخ EE نا ۳

 یوم توقاب ینغ :.دلوا هبصق رب E و

 .رودیا ناس

E 
  ۰كلءرتم ۱۷۰ قرلوا هدننونج هرم

 بواوا هبصق رب هدنرزوا كاح ریو هدعا را «

  ۰تیما « ینراجت كلشيا یلیخ ۰ یسیلاها
  eerهعقا فورعم هلک مع د ماح هحارواو

 .ردراو یالومم هسلاو

  Carcagente ۴ 2هدهناسا

 ا هتنجاقراق (  nكن
 هدنونج هرتمولک ۳ كنهریسلاو هدنساضق هريسلا

 كنهيسنلبو ٤۰ رب هدنسیبرغ بونج هرتم ولیک
 هلاق ندرلب رع ؛یسلاها ۸۰۰۰ «بولوا هبصق

 شام كا و هخوچ ۰ یسهینا نیم هلرلینیچ
 رونلوا اورا هلرللودح هدنفارطاو یرلهاکتسد

 ردراو یبّضارا تنم .

 تلت هسنا 0۳0 را

 هب وساق راق  o ۳3 0(هد

 كنهزولوت «بولوا ررشرب یزکسح كانتلايا ٩۱
 یر ( هدوا )و هدنسقرش بوتح هوم ولک

 کسا «بولوا رهثر کسا كب .ردعقاو هدنرزوا

 هدلاح ینیداوا بک ندعق کیا قرهلوا کیو
  ۰هدقفل وا لامعا یر ندیکسا ءیسیلاهآ

  ۶ 08سهزوم « یمهناضتل یراهاکتند :

 هدنراراوج و یناجارخا هویمو قابنوق و بارش
 ي یسوم یحاف سادنا .ردراو یرلقاحوا صرص

 - البم خراب ۷ ۲ .بودیا طط یرمشو ریصن

 كلاع هنس ۲۸ كدهبخ را ۷۰۲ ندنسید

 نیس ریصق هدعبو ؛شقلو دودعم ندهیءالسا
 (هنوشقرق) هجرلبرع .ردشفلوا دادرتسا ندنفرط
 .ردفورس ۳

 دیا

E 

 - هطخ ناتسهح 0 0 ۳

 ا 2 ۱ دابسل راق

 هبصق رب یزک اضق هدنسیلاعش برع هرتم
 یدروکوک . ردراو یسلاما ۷۲۷ ۰ ۰ بولوا

 ره كناند «بولوا رورشم هاب را هصاباق عفان كيو

 .ردنا تعجا ص راهتسخ ندنفرط

 هحراحم و 6( ۲۶ _ 7

 9 و غروبسلراق
 - تن وا ) ت هلم لدا ینعل هبناولسنارت ك

 « بولوا هبصقرب یزکم كلاب ( غروبنسیو
 هدنرزوا یرړېن ( سورام ) عبات هب( هسی )
 هنا وراب . ردعماج ف لاها ۷٩۰۵ و عقاو

 .ردراو یهناخدغاکو

2 ۷ adاs! Carهدن كاح وسا  

 E ا داتسلراق

 و هدنرانک لوک ( نرو ) یزفوا دک رع
 یزکح تلابا هدنیصنم كن رهن ( فلارالق )

 «یسهناخدصر یسلاها ott « بو وا هصق رب

 كب هدنرزوا كره و یمهناخ هنوع یعیبط زم راد

 ابا . ردراو یی رب وک ریکراک رب عنصم

 « بولوا هدنتمسو هرتم ولیک عب صم ۰
 . ردراو یسلاها ۰
 .ردقوح یرلندعم ریمدو یرلنامروا «بولوا

 داتسا راق وولراق دوخاب ) ۷۰ 20۱ ) :
(Carlovec)۳ اب رتسوآ  

 قلغاط یصخضارا

 . كمارغآ و هدنتلایا ناتسناورخ كنتلود
 رب یزکسع اضق هدنسپب ع بونج هرتم ولیک

 یاماکصسا < یسلاها ٩۱۷ ۰ ۰ بولوا هبصق

 .ردراو ییراجم تالشدا و

Carlsruhe )یاب )  

 لو هداب

 be ؛بولوا ریشرب یزکص كنغا هقود

 هکر لوط ٩ ۶ 28 هلا ل ا ضع

 ۱۳:۷۰ اوز ای و او تم مظت
 ۰ کم 4سدشت

 دا

 هدس ونح RÊ a راق

 .ردعقاو

 عیانص « ینونفلاراد « ییلاما
 لزوک كب نکلو هداس صوصخم هسن رب هدنطتنو

 مساو هدنراوج < یر هاب لزوک ۰ ارس رب

 یب هاب تانا یسهرظنم لزوک هلتاغ .ینامروا

 ندکی زو «یمهاخهنوع یعیبط را «یسهزوم



 راق

 ریمد «یسورتابت « یسهنافتک یواح یدلج هدایز
 لا نوو :یاهناطت ود ندام اسا
 كليا كبو یرهقرباف هرئاسو هبوییک ءازجا
 ۱۷۱ ۰ « تولوا رپش رب 5 رو وات

 . ردشفلوا ات هدنروص ر نیشالد ك ه دنخ رات

 كفر یمهلج «بولوا زودو عساو یرلقاقوس
 .رویلوا یهتنم هادم یهدنفارطا ارس

 ی 3 5 8 ه
 هرتم واک ۳ ۰ ه كلوهقوتساو هدنسهطخ ( دنال

 هلکساو هبصق رب یازل سم تلانا هدنسد يع تونح

 مالغاص كيو عساو « یسلاها ۱۶۰۸۸۰ «بولوا

 نوعلامعا نافس « یبهناسرت < یناهل یر

 یراجت كلشیا « یرلهاکتسدو ضوح لمکم
 هبصق .ردراو یسهیصوصخ د هیموم ةشا عنصمو

 هرز وا كرلایق قاط رب هلا هطآ كجوک شب

 ههرق كرکو هدنرلنب كرک رو .بولوا سسّوم

 یهینا ریکراک هدجوسا . ردطوب ی هلرلیرپ وک
 تب یمهرظتم : تواوا ددلاع رم یکم هاشاوا

 عب سم ۳۰۱6 قلایا هورقسلراق .ردلز

 یتیلاها ۱۳۰۹۲۱ ؛بولوا هدنتعسو هرتم ولیک

 ۱۱۹ « بولوا او زود یسضارا . ردراو

 اغ یه ی ردوا لوک ك کا

 .ردقوح هدیران امروا .ریلب ر دشیتب 3 بول وا

 هدنتلابا هنردا هدنلیا م

 .هنطم وکو هدن غاڪس هن رس ما غاط قا دات

 هب رغ ندقرش « بولوا غاطرب هدنسب يغ لاء ت یا

 طویسد .رولوا دتع هدلم تكل هرتمولیک ۲ ۵ اسرقن

 ره « هدهسلا ا یدعب ام كنس هلسلس یناط

 رو ها رلارحم ترس رلمب ات هلا یاج هرق "الا _هگ و

 ندرلغاط رناس هلیسارم وص هجهرق ابونجو
 تان و ۰ نوت رو د ووم درفنم شلرتآ

 . ردهدنعافرا هرتم ۰ ۰

 ه دنسال رغ جسق 5 كناتسل وغم | ءاط قل

RGهد ۳۳ نات ۹  

 «بولوا غاطرب ترابع ندنسقرش یام كنلابح

0 

 ندیلاعش برع هدنسهن وا كنم زاغ وب (ناباد یشوق)

 ٩۳۲ هلا ٩۱۳۳۰ یرغوط هب یب ونج قرش
 یخد ا ۰ رولوا دتع هدنسهرا قرش لوط

 ق ۱ ۳۲

e قرش e: هردروتسم 

 زوب هدنسهتوا « تولوا رظان هلوح یسهورذ

 = یدعبام كغاطوب ید هدلح كل هرتمواک
 ( ناباد یشوق ) او وک د رولا رله قاط رز

 هلیعا (ولب) هدب ربا ردق هام ونک ۰ ندنزاغوب

 . روینلوب زاغوب رکید رب
 هنرهدام « لراش» ] ( ۸۲۱ ) ر 2

 [ . تعحاص

 ول را

 هطا 7 مدنتسش راق ىلاي كغروبالوا قرهلوا

 - هرتمولیک م برع ۱٣ یبهیعطس ةحاسم «بولوا

 چاقرب د هلبس هب رق هل ء٣ا ور هت .رد یرلیوک

 هدن زفر و هک ها وډ ) 2۲۱ (

 E اف لحاس هدنالنہف و

 . ردراو

 هیودروق هداناسا ((۸۱۱۵۱۱۵) ۱ ا

 هرتمولیک ۲ كب (هبط رق یم )

 و اوج
 یرثکا «بولوا هبصقرب نوکسم هلرارجاهم ینجا
 یسلاها ۰۰۰ «هرزوا قلوا لا وواسو ۳

 . ردراو

Carlos)—ی  
9 

 هب Ne نادناخ هلعسا وډ سولر

 ید ى25« :بولک E ترد , توام

 هناعوقو قوح رب « قرهنلوب هدنساوعد تساوی

 لئان هتموکح یرب چی «هدلاح یراکدریو تیببس
 : ردشمامهل وا

 یسهعلارقهراوان هللا ناژین رب نوغارزآ یسیجنرب
 ELL a A ۵ تولوا لغوا کت هشت الد

 یافو كنسهدلاو < هدنخ را ۱۶۱ و ؛ شمش وط

 یردب < نکردا [ضتقا یو 2 هنرزوا

 «هدهسيا شلراص هحالس «ندنکیدتا بصغ ییقح

 ٠ ندسح هلکنک زاو ندنقوتح بولوا بولغم
 هلکَامایق ندیکب هد ۱4۰ ٥ قن آو ؛شم د هلتروق

SGیوبات ناثلوب یساط 3 هدنغیدل وا بواغم  

 عوقو كنو ابقاعتمو ؛شعا اجلا هنوفلآ ىلارق
 (هناژ) یسهجوز كيا بولاق زسیماح هلبافو
 2 ندنف رط یرد نالوا قوت ندنف رط

 فیقوت و 6 هدهسا شغل وا فیقوت ۳ ا هد

0 
۱ 



 ۱۳ کت رافو هفعاط دهع یو دق

 ( هلازا) یسهثراو هلبتسق ییدتسیا قلا ةتلغوا

 «هد ها شلوا رو کمر و او هنحاودزا هلا

 نیمأت هنلغوا یدنک یزق مه ی مش یسهحوز

 .ردشعا مع" ییهجرت بحاص هد ۱۰۱ «توجما

 « بولوا مدآ ر ا و ردتقم سولراق نود

 هراوانو هجرت یناتکقالخا كن وطسزا

 .ردشعا ررر نمرات كن
 هللا بیلیف یعنکیا یارق هنایسا ییعکیا 4

 هد ۱۵: « بولوا یلغوا كنهب رام لزکترو

 یزیق كنبرنه یمکیا یلارق هسنارفو ؛ شمغوط
 یکتا, « نکیا كجدا جوزت ف( )

 ییدنک ییاملایوم یردب نالاق لوط ندنسیراق
 یرمق تنایلیهسفام روطاربعا هدعبو ؛ شا جوزت

 هداکوب یرد ۰ هدلاح ییدتا ررقت یا جور

 فال ودور 2 OID شلوآ منام

 بحاص یلغوا «بودیا بلج ههناپسا یتسنرا هللا
 ثراو یرلنو « هلساعدا لها مدع كنهجرت

 یکلد ندنو سولراق نود ۰ ندنکیدتسیا كتا
 نالوا شا ناصع یشراق هن رد < تولوا

 رخ یردب « هدهسبا شعشیرک راک هل راکت

 ةا SI ؛ فیقوتلاب يبدا 8

 ٤ ا ماست هننازاحم

 ندارمشو ابدا .ردشا تافو اموعسم ايو هدنتلآ

 -رادمع

 یکشا هد NOAA و

 هدننروص هعجاف ینلاح هجرت كنو تاذ جاقرب

 ۰ ردرلشمزاب

 نروس تموکح هد هیناپسا یبیعچوا -
 یجمدرد « بولوا بوسنم هشنادناخ نو رو

 ردنردارب ددناسدرف یجندو لغوا كاراش

 هردشعا تافو هد ۱۸۵۵ ءبوغوط هد ۸

 طض ین هنا سا نویلوا كوس هد ۸

 ندتموکح قوتحریارب هل ردارب و رد < هدنک دا

 ءهد ۱۸۱ و ؛ شفلوا رابجا کشا د فک

 « بوریک هدیردام « هشرزوا یطوتس كول وات

 شلوا یر كن هقرف نانلو فلاخم هتاددم

 جوز بقاعتم یر رب كدناندرف یردارب .یدا

 تئارو ء«ندنغیدلوا یدالوا ند راقجوا ذنبا

۳۵۸( 
 ندنسب راق یجندرد نوا « نکیا کا ةتسب دن

 را ق

 (هلبازا) نالوا کوس دكرلتو ءهلغلوا یزمق کیا

 هد ۱۸۳۰ قرهلوا هتفالخ كارو نوناق ف

 سواراق نود «ندنکیدتا ذاختا دهعلا ةلو

 ۱۸۳ و ی چ لند هینایسا كرد دیا وتست و رب

 یلارق هنا بسا < هس رزوا یافو كتر ردارب « هد

 هب هینایسا «قرهلوا تسدب حالس «بول۲ یتاونع

 ۱ ۹ هرکصند هبراحم تقو قوجرو + ن

 هدارواو ؛ شچاق ه هسنارف « بولوا تولغم هد

 ندقدلاق فوقوم هدنسهعلق ( هژرو ) تدم رب

 کاش

 هدن-اعدا تموکح یخد (نلوعوم) تنوق لغوا

 .ردشفل و

 ثا هلازا «بواوا یوروت كلوب یس درد

 لارق هد ۱۸۷۳ و ۲ ارم ندنطوقس

“oودها تاف و هدهتس ر هد ۵ ۵  

 یخ هلب رلرا دف رط یراق هت روهج و هب هدمآ

 یاسا كن ەرناہسا هحرل هنس 1 كرەدا رهب راح

 ۔الک ] ینفحهیمهلوا قفوم تباہنو ؛شعا لالخا

 .ردنماکح هت وکس E بول

۳ ۳ ۰ [ (omanاLar)قثارف  

 كنيشکت رد ندنسهلالس ی ل ولر

 ع ردع“ا

 كنيب ريصقو ىلغوا كلترام لراش یسیجرب
 هنس هصح هد نګ را ۷٤١ « بولوا یردار

 یراړ وب «هلکمشود هکنیروتو هبا وس « ایسارتسوآ

 یتاونع لارق « هد ها شغا هرادا "القتسم

 هرایلهرب واب ۰ هرلنالآ ا داو ؛ شمالآ
 ؛بودا برح یشراق هرابلهناتک | و هرلن وسقاص

 « هلکمرتک روتف « هدهسیا شاک بلاغ هنسهلج

 كرهدنا كرت هن ردار كلم هدنخګ رات ۷

 وا

 هد ۷ ۵1 و ؛ نرلکچ هن رتسانم ( نسوق تنوم )

 . ردشعا تافو

 روبشمو یلغوا ك (نیس ) ریصق یس یکی
 و وط هد ۱ < بولوا یردارب كنال راه

 كن هناتیک او هیهنوغرو هللا ایسارتسوآ هد ۷۲۰۸ و
 ؛ شا تافو هد ۷۷۱ ۰ بولوا لارق هنعقر

 .یدیا شلاق هسردار کلمو

Eىع واو ىلغوا ك ( عبیول )  

 هلا ةا هد ۷٩ « تولوا یردار كني ول

 ؛هد ۸۸۲ و ؛شلوا لارق هنعسقر كن هنوغرود



 ر | ق
 E ندهحرح یغدلآ داوا زوموط

 ردشعا تافو

 یلغوا ك ( قینامرج یول ) یسیج درد
 یراردارب یتوروم كلم كن ردب هد ۸۷۰ «بولوا

 رو هر واب < كرەدىا هياتم هلا لراشو ی ول

 تافو هد ۸۸۰ و ؛شلوا یلارق ایلاتا قاهزا
 هنغلروطاریعا هنالآ آه ید « بودا

 عورشمان دلور هدنعتا ( لوترا ) نانل وا باخعنا

 (رتسنل) e ( ar رتسنىل) كتەدنالر | ((:۵۲۱0۷ ) 7
 ٩۰ ك( نلب ود ) و هدشتلابا

DM CES 
 «بولوا هبصقرب یزک قاجعس هدنرزوا یرهن
 یسهناخراب هلمس هعلق 7 بارخو یسلاها ۷9

 . ردراو نراها اوو
(Karlovo) " 2كل ا ةرمش  E Sas2۳7۱:۵929  

 ه۲ تك هبلف و هدنغ|_ یس هملق ۱ هوولراق

 ) هش وس ( عبات هب هم رامو هدنلاع هرتم ولک

 هدنما یداورب EZS قرهلوا هدنرزوا فاح

 عماج ۷ «یسلاما ردق ۰

 تفدم صوصخ هرارافاب یاس« ۷.وی ریش

 هدنراوجو یرلهاکتسدو هت راف قایش .ییدشر

 .ردراو ىس هج باق لدروکوک ترد

 (هبنووالسا) كنتلود ناتسر ۱ و

 هرتم ولک ۱۵ ك ( نداراورتپ ) و هدنتلابا

 هدننیع لحاس ثاهنوط قرهلوا هدنسقرش بونح

 رواو ۰ یسلاما ۶[ ۲۰ ۰ تولوا هبصق ر

 کهدایرت سوا .ردراو یرلغاب رومشمو یسهلکسا

 تماقا هدهبصق و قیرطب درلیلب رص سقودوتروا

 كناتسرام هدن ر دالہم خر رات ۱۰۱۹۹ . ردا

 هدارو هدهاعم ندا قیدصت ینکر ت هایرتسوآ

 مش زا اما
 قثارف((2۲0۷۱۵۵1609) ۱ . ۱

 تکی نے رای | ناچشدول دا
 هرکص ندنسهلالس نایحمووسع تولوا یبهلالس

 هدیدالیم نرق یعنواو یجمزوقطو یجزکس

 رد امر و مکح هدهلاتاو هنالا و هدهسنارف

 نو «بولوا ( لترام لراش) یسر كنهلالسو

۳۲۵۱ 

EES ) Carlovilz (او  

 ( ددرب لراش هللا ولراق هکنوچ ) هلتبسن هنمسا
 نایب ووم ارا موق ردرا_ثغلوا یس

 كنم رارادمکح قنارف بوسنم هنس هل الس

 ءهلالس «بولوا یروما ردم هلناونع ( هلاب ودسح)

 «هنرزوا یلوا راجود هبیسلو فهض كنهروکذم

 : لا هنلالقتسا د نوتبسب یموکح روما

 نالوا هدکعا تاحوتف هدنتهج بونح كن هسنارفو

 ودام هکمکح تمواقم دس رب همالسا ةانع

 « هلغلوا هدایز یرادتقاو ذوف < ندنغب دلوا

 نابوو « كرهدبا طبض نوتبسب یتموکح
 كالام ندهلالس و . ردشمریو ماتخ هنس هلالس

 یرلدوعقخرات هلیسیماسا كرلن روس مکح هدهروا ذم

 : ردا هحور

 هدنفللارق هسنارف
 ۸۷۹ نامولداق وییولیعچوا | ۰ لتدام لراش

 AA لراش نامشیش | ۲ نيپ ريصق

 ۱3۹۳ لراش هداس | ۸ نالراش

 ٩۳ ول لیربثآ زیکد | ۶ رود یول
 q0 رتول | ۰ لراش قالساط

 ۹۸۰ نول یجشب زالیخ | ۷ غب یول
 AY ىلا

 هدنفلروطاریعا هنال ۲
 ۸۸۹ تلویسود یوک | ۰ نالراش

 ۸۹٤ تربعال | ۶ رت ود نول

 ۸۹٩ لونرآ یل ەيتنراق | ۷ رتول

 ۹۰٩ نوزو نب نول | ۹ یول یجنکیا

 ۹۰5 رجن رب | ۷۹ لراش قالساط

 ۹ ىلا ۸۸۰ لراش نامشیش

 هدنفللارق هرنامل
 AAY لراش نامشیش | ۰ نالراش

 ۱۲ لوترآ ییهیتنراق | ۱ رت وود نول

 ۸۹۹ نول قجوچ | ۰ نول یعنکیا

 ۹۹ لا ۸۷ یول تک

 هدنغللارق ابلاتسا

 A۸۸1 یوک | ۶ نال راش

 A۸۸ رجت رب | ۱ نبچ
 ۸۹٤ تربمال | ۲ درابرب

 ۹.۰ نوزو نب نول | ۸ رود ییول
 q0 رانا رول

 ٩۲  غوه یلهسناوورپ | ۰ فول یا
 ` 40 رتول | ۷۵۰ لراش قالساط

 ٩0۰ تربلادآ و رج رب یجکیا | ۹ لراش نامشیش
 ۹۱ ىلا



 نایصو ول راق :هرزوا ینیداشالک ۲ نداودح و

 ۱ او مع یر ندنلرادمکج ینا
 ابو هدنجاقرب دكرلتکلع روک ذم هدرلتقو فلتخ
 کوس كلا كنسهلج .ردراشمروس مکح هدنسهلج

 یار هلات

 2 ks یتاونع یینلروطاربع| هال 1 بول وا

 كنطسو یابوروا نوت ۰ هلکعا ذخاو داچا

 او هالا و 4تا رف نالراش نالوا

 ندهلالسو هدهسنارف . یدیشل وا یرادمکح

 .ردشک هتسهالس ( ناشاف ) تمو 6
 هسقاص هرکص ندرلنو ینلوطاریعا هنالآ
 ضارقناهرکص لاو .شمک هنرن ادناخ هتوقنارقو
 ندنفرطنوتوا دلوسروطاربعا ینللارق هبلاتا نالو
 . ردشفلوا قاحلا هنفلروطارعا هالا

Carlisle ( ) مسق كنهرلک نا 

 Ké ا ا هلل راق

 هدنرزوا یره (ندا) و هدنسدب نع لاعث هرتدو

 رهش رب یزکیح كنتلابا ( دنالریم و ] عقاو

 « نتک ۰ قوءاب  یسلاما ۳۱۰۰۰ « بولوا

 یمهعلق کسا ۰ یرلهشرباف تاجوسنم كساو كوي
 رهش رب کسا كب . ردراو یساسیلک عنصم و

 . یدا دوحوم لوا ندننامز رللامور « بولوا

(Carlisleهدیلاعت یا صآ  

 ( هناولسناپ ) كنهعقج ۳ لس راق

 هرتمولک ۲۹٩ ك ( غروی-بیراه ) و هدنتروهچ

 یزکم كنغاجنس (دنالربمول) هدنسیبونج برغ
 نونکد) و یسلاها 11۰۰ « بولوا هصقر

 .ردراو یتکمرب کسا روپشم هلک د ( یتکم
 مر و ۱ هل را

 رس روح ۳

 ند رلبا هدن النیف یسلاها نلسد نابلراق < بولوا

 قا یلاشو هلکناخزآ هلیتقو رلنو . ردیلقرف زآ
 سسوم تغزو ؛ بولوا رقم و 8

 نوکسم هلرلنو ید یراراوج هللا لع ینیدلوا
 كن همسور یرادارفا قوجرب هدهفااس نورق .یدیا

 هلنامز روح «بودیا ترجمه هنن رلفرط رت اس
 ۸۳۰۰۰۰ رلنانلراق یهدهدنالنف ردا

 هدنحراخ هروک ذم *هزاتع هطخ «بواوا هدنرادقم

 « هدنالنیف » ] ۰ رارولوا غلاب هنویلمرپ ریارب هژرلیک
 ۲ کام ید ها

 مسا نایریو هنعق

۳۵۱۵ 

۱ FOTN 

 ر | ق
  (Carmagnole 9تكنالاسا

 و ا و ۱ هوس امراق

 هبصقر, هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۲5 كنونیر
 ندر ونک ی نک و  یسلامها ۱۲۰۰۰ ۰ بولوا

 نوا ۰ ردراو ی اف اک تسد تاحوسنم  asنرف

 تەدخ ی روج كيدنوو یسهقود ناليم هدى دالبم

 (هلورناماراق وقسحارف) نانازق ترهش هدن را هرکسع

 ردنطو كل .

 | ( Carmen ( اق و) دو را -

 ىلحاس یر بونج ك ( نات ۱ تی
 كچ وکر هلعساو هن « بولوا هطآ رب هدنسیش راق

  ۳۰هنروفلاق  .ردراو یسلاها

 هنر وا .بوللو هطا رب هلعسا و ید هدنزفروک -

 ردراو لوکرب هات .

 )× )Carm2u(نران) كنتهسنارف

 ا یا3 تا
 مشترک اه شاه سا وق

 و ی.هبصق

 ومراق
 و هدنسهبحات (هتسوم)

 6۰۰۰ « بولوا هبرقر كوس هدنسقرش بونح

 . ردراو .یراثدمم روک عساو كىو یبیلاما

 E و (Karên, Karyan ناب راق د وخاب 1
 ٤ تان ق هدن رلتکلمت ناقارا و نامر و ماس

 لقتسم هدنرلر قلغاط كکلاع نالوا ردق هناسق

 یدارفا .بولوا موقرب راشاب هدنروص یشحو من و
 « هدهسیا رونلوا نم یی دل وا زواعم یوبلم رب

 یویلم مرای رلیکهدرارب نالوا مبا هبهرتلکن | زکلا

 یرللوا هدایز اهد « هسریلبقاب هسرلقدلوا زواج
 . ردلقم

 ) | ورتراق

 یلحاس E e هبش هب رسا ؛ تولوا

 ۸٩ فو هلاعت ندونح

 قاتن «بواوا E یا هدناخ ت

 چاقرب هدنجا . روشاو ینا ا ) هموف ) هدنلاش

 ( الو ) هلا ( وسرخ ) ندرلنو «بونلو هطا
 لکشن E ماطر هدنرهزا و ۰ رک وس لبخ

 هر زح یا رو دم و كلا كرلن و i ردا

 نال وا دنیا هرمغص ساز ضع گی هلا

 بولوا یزاغو ( ولورنراق )

a:مند قیاربا  

 ۰ ردعقاو ۹

 یک هرعم ۱/۸۰



 ر | ق
 ندزاغوو اس ناک تود هشام هموف .ردراو

 5 راردیعقلابو یر

 ۱ 1۰ 12 My ةس راز 9
 كنتلابا ( رود توق ) هدنح را ۷۳ ۰ بولوا

 تافو هد ۱۸۲۳ و شم وط هدنسهبصق (یلون)

 الا ماکعتسا هدنرببک لالتخا هسنارف . ردشغنا
 هر و دن دج راکفا « هدلاح ینیدلوا ندرلبشاب زو

 یلحم نیناوق مظن هد ۱۷۹۱ ۰ بواوا مبات

 هنغلاضعا یساح هبموم ؟هلواقم هد۱۷۹۲ و ص4

 ندنساضعا یویسموق یرکسعو ِ شفلوا تانا

 هبهرکسع تابیئرت و تاقیسنت قوچرب « بونلوب
 تمالس » هد ۱۷٩۳ .یدشلوا یواععو تمدخ

 « قرهنلوا بصن هنفلاضعا ییویسموق « هبمومع

 ؛ شعشاوا هلا هب رکسع تاحالصا فرص هت
 «بولوا لخاد هنتئسه تم وکح نار دم هد۱ ۷۹۰ و

 هنرتفد نیم < هغو ةا فلاغ ه (ساراب)

 . یدا شملسهحاق هب هينا « قرهنلوا دىق

 سیر هعفد كلبا هلبناونع سولسنوق نویلوان

 < قرهنلوا توعد هسراب « هدقدلوا تم و

eS ۲ 1 ید هه وا نف هتنراظن هیرح . 

 سولسا وق ها.ط رش تابح دق <« بولوا ثوعم

 یآر یثراق هتسس ات كفلروطارعا هدعن و هنیصت

 ندتموکح روا هد هن رفس هسورو 0 شمر و

 تمدخ هب هداننا وا « هرکص ندقدروط قاژوا
 هو ا ریش رو ا) هللا لوخد هب هب رکسع

 یعکیا كنویلوا بولوا یرظان هیلخاد
 «شزا تاون ته هوم موك هدفا
 £ نده لارف هدندوع تادا نورو و

 ؛ شملکچ هغروب دغامهدمب و هه ووسراو «قرهنلوا

 رم رب رو هعل اطم یر هش هدارواو

 قالخا و لا_ةلا رحو هبا رګنسغو هضایر مولع

LH CSO) aga ا 
 e رد و را

 ندننوسابس ریهاشم هسلارف

 SNN ۰ ردلغوا تكت هجرملا فا «بولوا

۹« ۷7 1 

 ٠ هدنرلافنم اینا لاو ناتسهل هدنتیعمم یرس «بوغوط
 | رهام كب یبیلاها كني رازج هلیلحاوس شب

1 1 ۹ 
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 دا ١ E ق

 كنبرد و ؛ شا هه افت ما قوح ك « قرهنلو

 هناتاق و وآ ادتسا « هلئد وع هسراب هرکص ندننافو |

 ههسایس مولعو هفسلف هدعب «هدهسیا شا كولس

 ینیدزاب ههنوقوم لئاسرو هرلهت نغ « هلکعا لیم

 ۱۸۳۹ «كرهدا ترهش بسک هللا هم«* تالاقم

 «بونلوا باختنا ثوعبم هدنرلخرات ٩ و ۸۲ و

 فرامعم هدعب . یدشعا باتا هحانح لوص

 . هلیسلوا ناو یروبج كایصحت بولوا یرظان
 یدریو 1۶ کردا تعارز هدهیادتا بتاکم

 یدافک رلسرد یعوغو لاشتسا نیمآت كرالعمو

 ؛شلواقفوم هب هنارورب قرت تاحالصاقوچرب یک
 سلاح هغ «یقر+هنلوا لزع یالوط ندنوو

 یعج واو ؛شعا مازتلا یفرط تروپچ هدناوعبم

 هعفد چاق رب هدننامز یناروطارعا كويل وات

 هدر نانلوا بط «هدهسیاشفل وا باتا ثوعبم

 ؛شمامهنلو هدنالوعیم سلجم «نوعکیدقا نیم
 ۳ اتم هرکص ندطوتس ثنولوانو

 تاش هدمازتلا یئرط لوص هنن «قرهنللوا باغعنا

 ۰ ردشعا

 هسا رف (0) ۳۱3 0۵ نیس ۱ را

  بولوا یتبسا روم سیر
 هدنخرات ۱۸۳۷ . ردیلغوا کاهجرتلا ا

 نانید ( كينکتلو )  بوغوط هد ( هژوهل )
 < هللا لیصحم هدهناضدنهم هدعب و هدننتکم نونف

 قرط هدرا ظن همفا روما ۰ بوقبح سدنهم

 زهرا تنگ یعنکیا هدنسام راعمو

 ( هنیسیغاشآ ) هد۱۸۷۱ .یدا شاوا سدنیم

 (وداولاق)و (هروا) هللاهروکذم تلایاو هنکلیلاو

 هنکل رسیموقیمهثیهت كنمابسا هیلم ةعفادم هدن رلتلایا

 هنو ؛شعا تیورو تر زاربا «قرهنلوا بصن
 ثوصمىم ندنفرط قلابا ( رود توق ) هنسوا

 ده NON كس روپج «یقرهنلوا باضتنا

 شا مدراب هناششتو ریبادت عون ره كح هدا

 یلزع كو رغ وسوم هدنخرات ۱۸۸۷ .یدنا

 كنهسنارف «قرهنلوا باخت ارورج سیر هنرزوا

 كمومعو ؛ شتا رلتمدخ كور هننابقرت هلهحوره

 یرسرسر هدنحرات ۱۸۹ ٤ ۰نکیاشعازق یتسح
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 فيلأتو هجر رد شغلوا لتق ندنفرط نايلاتيا

 . ردراو یرثا جاقرب قرهلوا
 عدق نانو ( ۵0۶۸0۰ )

 شین « بولوا TR ۱ داس راق

 ۲۱۵ نددالبم .یدا راو یسهفسلفرب صوصخ

 «بوغوط هدنرهش عدق ناوربق كنهقرب لوا هنس

 .یدیشجآ هسردمرب هلیمات ایمداق | یحمچ وا هدهننآ

 ندنفرط رلیلهننا هدنخرات ۱۰۰ دالیلا لبق

 . یدشل ردنوک هیامور ًاوعیم ربارب هلتنیهرب
 کلام الئوزو ( ۸۲۵۲۵ )

 ( وتع زیکراب ) كنس همقک
 برغ هرتم ولک ٩۲ كنوتع رکرابو هدنتروپچ

 بات هنغامریا ( ووقوت ) قرهلوا هدنسیب ونج
 « بولوا هبصق ر هدنرزوا یر ( هرروم )

 . ردراو ینراجحم یرد هلا مو یسلاها ۰

 رو را ۸۳0۷۵6 ) وحوراق دوخاب
 ونح كن هرم وسا ) Caroggio ۱ رور

 ا يجر دوج هد و

 هروراو

 ٥۸۷۰ «بولوا هصقر هدنرزوا یرب# (هورآ)

 یمهلعرب كونج .ردراو ییلاما
Carusندنرر وطاربعا ام  

 E 3 ۱ سوراق

 رکص « هنن رزوا یقافو ك ( سوور ) هدنسید
 هدایرلیاو ؛شفل وا باتا هفاروطامعا ندنفرط
 هل س هطخ هر زج و ؛ شعا بولغم یرلئامراس

 هده رام دوصوو ؛شعا طبض یادمو هکفلس

 ییدلوا شمر و یاونع رصق « بودا تافو

 یرل-فلخ ( ناب صون ) و ( نی راق ) یرللغوا
 . .راتفلوا

 | لوراق
 هدنس ونح برع هرتم ولک ۳۰ كن (یعراعاس)و

 یسلاها ۱۲ د ۲۵ «بولوا هبصقرب یزکسح اضق

 .ردراو یرلغاب لزوکو

 | داورهفلوراق
 [ ۰ تعحاح هنسهدام

Iles ۵ 11 2 ( Iles Carolines ) یرهطا | هنیلوراق 

 ایسل ورقیم لرببک طيع چ

 یسهعوقت تنه هربغص رازح قوح رب هاش

 رده دم

 قرش تكنا:سراحم ( ۱۸۲0۱۲ )

 دفا“ ) راعاس ( هدنتهح

(Karoly-Fehervrr) 

 « غروبسل راق » ]

 را ق

 رازح . رددودعم ندننارمعتس هیئایسا « بولوا

 هدنراهزا قرش لوط ۱۱۳ هل ۱۳۰۳ هروک ذم

 لا ۱ ا هلا ه" و هدهفارغج هحرد ٣

 نالوا یل ورخ ی كلا .رولوا دت هدنسهزآ

 یسهرب زج ( ساتولتام ) هلرکید مانو ( یلوغن )
 هرد هدنف رش هرتمولک ۱ ۳۰۰ كنب رمازج (هنیلیف)

 لاعشو ( ساوالاب ) مقاو هدنتهح برع كرلن و

 یخد ی رل همت رازج ( هنایرام ) نانلو هدنفرط
 لصا . رلردبا دع ندی ارج هنل و راق ا

 « بولوا زواعم یزویشب یراهطا هنیلوراق
 -یوهرناد یسهریزج ( یانو )نالوا یرلکوس كا

 زواج یبهرتمولیک ۲ ۰ یرطق هدلاحینیدلوا لکشلا
 یروصق بولوا برق کو هدیجاقرب رکید .زقا
 راک دم هگتلاب :ودنلاخ یرفک اوءلخ رک لاو

 تب راهطا ( واوغوه ) و ( نالاو ) هللا یانو

 ی ۲ نیزاراتس ۰ بولوا هاو
 .اجم یضارا طاح هلرلابق بی رق هرح یاذحو

 یسضارا

 رہ « بولوا مسقنم هثاط چاق رب .ردنرابع ندهبن

 یرلق دل وا میان هب هبنایسا و ؛ردراویسررب كنماط

 نوا یرلثاط یطسوو یب رغ زکلای « هدلاح
 یرلیدنکر لنوو « بودیا لکل ردق تموکح

 یهلج كنهروکذم رازح هحاوه .راریناط لقتسم

 هدنروص یاد یترارح كيلفا .بولوا فیطل كب

 . رونلوا لیدمت هلب راراکزور مسومو راف یا

 اضعب « بواوا قوج یرارومای نی زای قجنآ

 هدرلاسوم راسو ؛رافاب روحنای ا دانم هجرلنوک
 داریازج وب . رک هتفه رب ًاردان زمرومغای یخد
 راعشا یرلنالوا ,یکسکو یرلیضارا هله و یسهلج

 ندلحاس «بولوا روتسم هللا نوک انوک تاناسنو

 ؛ راردما زاربا یتروص هاب رب مظتنم كد هنب رله

 تنیز هبهابرب یددعرب زکلاب "هقیقح یرلجاغا و
 كنلاها .ردهدنروصو لکش كج هلسهر و قنورو

 یادخ یل هقوقو یجاغآ فک او سوم نشد

 ها ید را تو

 یرهیعطس ةحاسم ًاعومب كنبریازج هنیلوراق
 لا ۰ 1

 بوسنم هنتیسنج ایسنیلوم یلاهاوب .راردنوکسم هلی
 «بولوا هرتم ولیک عبر ۱۶ ۰

 كح هلن د وه" هحهداب ز یراکتنر 0 بولوا



 ر | ق

 «هابسو یرا یرازوک «مظتنم یرلایس . هدنروص

 ضاس یراشید «قفوا یرلزغآ « زود یران ورب

 زود یرللاقصو جاص ۰ نوزوم یراتماقودق

 کد « فیطل « اضعالاتسانتم لصاما .ردقوجو

 قباچ ین رلناسل اپوروآ « بولوا رامدآ سنومو
 یر دنک هجضساضتقا كیاوهو ملقا رل رمن رک وا

 جاق شلیوا یراککرا « بوزک قالبچ نام
 كمزک هدرارکد هل راقناق ترا ع ندنک ول

 ندفابلا شمب و ریصح یرلنداقو قانعتیلابو برحو

 لوغشم هلرلشیا یک قعٍای تاجوسنم مقاط رب

 ۱ 3 .رلرولوا
 ا ا ۳ ۳۹ ۱ نوا

 مق كلەعق كلام

 ىلحاس یسالطا طیح رحم هلیلابج ههاسلس یال آ
 یلاعش یا ه جورب «بواوا هطخر كوب اا

 :رریشنم هر وهچ کیا هلب رلعسا هنل وراق یونحو

 ۱ هنل و راق

 سگ زا هفت

Carolinaهدیلاعش یاق مآ )  

 یر, 2 روهج ندیا ب تالاع

 و < ابر « هینیح رب و لا مش « بولوا

 طرح رح یند 9 هرات رومج هنیلوراق یونج
 هحاسم « هدلاح یفیدلوا دود هلبا یا طا

 یسلاهاو هرتم و لک ب ص RE NS ین هیس

NNعفت مو قاغاط یسیب رغ مسق .ردیشک ۱  

 ا هورذ كنلابح هلا یناغلآ « بولوا

 ۱۹۷٤ یرالع كسکو كاو  ربنازوا یرللوفو

 رل همت هدنتهج قرش ثهقطنم و .رولوا غلاب هب مرم

 كا كن هطخ هک. رونلو یہ هقطنم رلعافت را لدتعمو

 یتسضارا روتلوا اورا یا او تبنم

 یسهطقنم هووا یواح یران امرواماج هدنقرش كلوب

 یرلجلخو رفروکو یراقلقاطب هدنقرش كنو و
 لحاوس . روینلو یسهقطنم لحاس نالوا یواح

 ماطر ندرلهوق یرلک دکود كرا_ملاو قاموق

 اولا نکا هل رلم س موق

 هللا لحاسو لاحو . ردلکد یشیریولا هنبرقت
 و یدادعتسا مدع هتعارز كن را هقطنم قلماح

 . رد واح

 كنافس « بوا وا

 هدن رغاط اذه عم . «ردش ات هر نو رت كت روهچ

 بول وا قوح گر دعم ساسوریمد «رقاب نوتلآ

 نکنز كلا كناسد لوا ندنفشک كن هتروفبلاق

C. du Nord, North)— Js 

"o1۸ 

8 a; دنا رنو یراندمم نوتل 

 یرغوط هب یبونج قرش ندیلاعت برغ یسهلج
 نالواشلرتآ هلبرلدس موق راط ندننکنا قرهقا

 : یرلهعلشاب درلنوب .رولیکود ءرااوک روک ذم
 رورریف وباق هزون وتیلپماپ هکو ناور «ناووچ
 دارن کیا دلوص ندرلنو . ردیرارم هب واناقو
 هنیلوراق اش یسالعا مسق زکلاب كن راارم

 ERE بولوا لدتعم نیشرق ی۔اوه .ردهدنلخاد

 ا ك یراراب كوص ؛راغای راق
 ك یسهئاوه تاللوح یه هد قاعص نزاي

 O مالغام ك یساوه اذه عم . ردقیص

 . ردلهقص یرارب شعب بیرق هلحاوس زکلای
 .نوتوت هللا هعونتم تایوبح یسهیضرا تالوصح

 .ردت رابع نده راسو تب ویچ جنر «قوءاب ریونک
 یسغاےپ ۰« بولوا قوچ یسهیلها تاناویح

 نووق سنجرب قیص اهدو هجا ندنک كسونیرم
 ؛ یزوک وا ناس « كاك هدنرلغاط .ياردشش

 . ردراو هیشحو تاناوبح سا نیو تروق «ییآ

 هدنرلیصنم كراهما . ردقوح هدیرلنالس یلقارغنیح

 هدذنرهم هکونا ور .رونلو خانم ات سحآ هدرالوکو

 . روناوا دیص هلتیلک قلاب سنج رب دیذل كم
 یر هاخ ريمد زکلای «بویلوا یرلبا تب ا

 ریمد «بولوا یرلیا یخ یراجت . رد هجتوچ
 یرالودج هلب رانا ماص هتنافس ریسو یرالوب
 «ندماق «نوتدا : یرلهلکسا همیحاشاپ .ردد دعتم

 . ردنوهبو نوتفنیلیو « هروب ۰ نوتفنیشاو
 ا «تایاونح : ییاحارخا

 ند هرئاسو یموم لاب ۰ جنر « نوتوت ۰ قوماپ
 زاکناو یهدن الربا یسلاما شک ام ردنرابع

 لر لصا یردق ۰ کز لتر كنعوج

 هردن وسنم هنماوقا ابوروا راس یردق ۳۵۰۰ و

 :بولواهبصقرب كج وک ( غیاب ) نالوا یزکرم
 سلحمر رد ( نوتفنلو ) یسهروم# كوس كا

 هدکلرب رنو بولوا ینابعا تثیهرب هاسائومیم
 سلحمو لاو ابو رر هلئدم هنسر داةعن الاب

 . راردبا باتا ین رلاضعا تان هرادا

 ی 40 ۹00, ) - یونح
 یاش مآ ( Soll ۰ | هنل و را

mgaایسنا هر او  



 لک ثاذم « بولوا یر دارلس روهج نا

 كو هاساس ا ۱ یهواز و : تلا یغیدلوا

 یمالطا طبح رح او دن و
 لونح برغ « هنل ورا یاعش هل مش هرد مدیا

 یونج قرش « هلرلت روهچ ایجروج ندنتهج

 ةحاسم .ردطاحم هلروک دم طیح رحم یخد ندنتهج
 «بولوا هرتمولیک میرم ۰ یهیعطس
 هلا ۳۲ اس رقت .ردراو یسلامها ۱ ۲۱ ۰

 ناسه «تولوا دتع هدنراهزا لاک شیخ ۲

 FAN (هبیصول وق) یزکس نانلو هدنسه روا

 ر زکلاب هنلابح یناغلآ .ردمقاو هدسیع لوط

 3 تویلوایزاغاطقوچ تم
 قلماح یسطسو مشق ۰ ندرل هت تدنم یمن ينع

 ند رهووا قلقاطب ینرط لحاسو ندران امروا

 راهط ۱ قوح رب هدنسش راف یحاوس .ردنرابع

 لصاح قوماب سنج رب لویقم ا هک «روینلو

 قوج ك یلالوصح رب ۰ . رود و هلکعا
 ندنفصت كن ر ناقیح ندهعقک كلاع «بولوا

 كنسلاها . رولوا لصاح هدنروهچو یسهدایز

 ابوروآ « بولوا یز یرادقم بیرق هنفصن

 یسهلجكنیرابنا ۰ ردزسنارف عقرب كنیرارجاهم
 ر «بوقا یرغوط هب یونح قرش ندیاام برع

 : یراهجلشاب كرلنوب .ریلک ندهنیلوراق یلاعث یجاق

 وتسیدا « یتاس ۰ رور قالب ۰ یدب تیرغ
 كلشيا لاو یررش كوب كا . ردیرارهن هناداسو

 لدتعم نیشبق یساوه .رد (نوتسلراح) یمهلکسا

 تزاب - هدهسیا لزوک كب هدرل رام . دل وص و كالبا و

 رومنای . ردقیص كب ینالوو « ردقاعص هدایز
 هدلولا .بودیا ماود ردق هلولبا ندناربزح یعسوم

 یرلفرط بیرق هلحاس . ردهدایز یرلقلهتسخ
 1 یراص « بولوا یهقعبص

 ردا

 روهظ اضعب یخد هتص

 یا كب ینجو قوج یرلندعم رمد .

 هل ران دعم راسو نوشروق « ریقاب < یک ینیدلوا
 ؛تواواقوح یرانامروا .رونلو یعاونا داراعحا

 ؛ تروق ۰ كيك . ردیواح یرلجاغآ ماچ هجاشاب

 ینابی هلیس هیشحو تاناویح راسو یلبت < ا
 . ردقوج E یدنه دات

 هد ارشح رضم هلمعاونا كرلنالسو حاسع ص وصخ

 كسکو ِ رد وا وط هللاي یراپنا

 هب ات مآ

 ۰ رد هدابز

 را ق

 هدنرلفرط هتروا رونکو نوتوت هلبادفب هدن را

 هدنرفرط قلاو تابوبح ضعب اس هلا رصم

 یثماق رکشو تبویچ ۰ رونلوا عدز قوماپو جرب
 كد یرلن و وق .رولوا لصاح هدن رام ضعب یخد

 قلعتم هکیلحو رمد یس هیعانص تا ومعم .ردقوح

 ؛دغاک .طالخو بیا « تاج وسنم ابق ندکو و

 قوما “رپ هیحاشاپ یاحارخا روم سا توراب

 ۲۸ ندهیلصا ماوقا هدنفذک كتکلع .ردنوتوتو

 اغلا یغوج دكرلنو ۰ بولوا نوکسم هللا موق
 وح ایو شلغاط درک هنتسهتوا گم هلساس
 .ردشلاق هدتکلم یوق (هاواتاق) زکلاو هوا

 یسیکیا ؛بولوا یلایعا تیهرب هلبنالومیم سلح رب
 ۰ راردیا باتا سیر ر هلام هنس 3 عاج الاب

 تکلع "هرادا هراشتسالاب هلا هرادا سلعر هک

E ۳هلتسخو هل تورو لام  

 . ترضح «بواوا صرب روهشم 0

 .یدایععخ هدتاوررو یرصاعم ك( مع) یسوم
 ثكملاراشم ین ۰ بول وا ربقف كب هدنلاح یادتنا

 لئان هتورم یلتیلک« قرهلوا اشا هیاییک هل یتلالد
 E ) یوم تیرضح یساطعا .هالاخ شییلاا
 كمرو یرشء نانل وا فیلکت ندنف رط

 ییدنک هلیساعدد كملاراشم < ندنک دقسیا

 هدیار و . شعاب هجا درب فرو لاوما و

 . ردروک ذم هلیمسا (هروق)
Nرتسا) كن هبح وتسا( ۱  - 

 ك ( قرکلق) و 1 ۱ وراق
 تولوا هنرقارا هدنتسف شل و۴

 هلیس هناخریمد رب كوب ناناللوق هلع ۰

 ۰ ردروهشم

Carvin Ëpinay ) ( 

 اخ فن هسنارف یانیبا نوراق
 ۳۰ كنهوت و هدنساضف هوت كنتلابا هلاقوداب

 هبصقرب یزکیم هیحان هدنسیونج قرش هرتمولیک"
 ربمد « یدعم 4 یسلاها ۱۷ ۲ ۵ ۵ تواوا

 السا اک وت رسا 6 رک 6 ییا

 . ردراو یراهشرباف لوتو

 ا 1 یو را نب ونح یاقیغآ ( 4ا00 ) دم
 4 0 ی

 را دور هدنس روه هل وز و



 (راویلو دادوچ ) « هرکص ندنایرج كلهرتم ولیک
 روکذم هدنغاشآ هرتم ولک ۱۳۰ ندنسهبصق

 « بولوا یلتعرس كب ینا رج . رولیکود هغامرپا
 چوا . روینا و رلابقو را هطآ قوح رب هدنغات

 یرابتنق | لتعرسو شيتا ك هدر شب و یس هلالش

 كلا كنب رلعبات . ردلکد ملاص هن افس ريس « هلغلوا

 .رد رم ( ا وغاب ( کوی

 ۔ونح یاهنم كناق رف ۲ ( Karree ) ۱ ی

 هلسلسر هدنرعگ* يور ديما هدنن

 هدلع كلهرتم ولیک ۳۰۰ هیرغ ندقرش هک ءردلابج 7
 هب هرتم ۱۹۷۰ و ۱۰۱۸۰ یرهورذ «بواوا دتع

 مقوم ینیدنلو «هدهسرویقیح ردق

 لانش روو کو ردقوا « ندنفب دلوا

 ژااروا « بوروق هدرلیداو راوص ناق 1 ندنراک ا

 برغ دكروکذم رع# - .زالوا لصاو هتغامرا

 لامس < نولو غاط رب هلعسا و یخد هدنتهج

 كالهرتموایک ۸۰ یرغوط هبقرش بونج ندیرغ
 . رنازوا ه دام

 یراق

 لوظ دن یخد هدمولع راسو تا دنح « بواوا

 ندارعشو ايدا ربهاشم (یدادغسا

 «بوغوط هددادفب هدنګ رات ۱۷ .یدا یحاص

 « قاشعلا عراصم » «ردشعا تافو هد ۰

 لیحو یس هم رغ تاقا ا یاتکرب هلسناونع

 : دیدی رامشا لج تب ینلرا وش .ردراو یراءهشا

 لهتست مهیلع ادو یعەدأف طہاخلا ناب

 ولقتساف لزانلا نع ق -ا رقلا یداح میادح و

 اولح بلقلاو ی رظاننع اولحرت نی ذلل لف

 اولعو مهلصو ءام نم اولا ول مهرش ام

 هجا م هنس هدام « یراق لع یراق تعحاصهنسهدام « یراق لع»
 [ . هلروس

 اشتنمهدىل وطات | ۵6 ۷
 E OE ( ۱ هدیارراق

 هبصق رب یعدق هدناحاس یسهعدق هطخ ( هراق )

 نالواشفل و ترابع ندنغ حس

 ۰ ردارخ موللا ؛تولوا

 هدسونح یا ا ((2۵۱۳۰۱2۸۱) ( را

Eهدنسیل امش ق كنت ر وہم یلیش ل  

 یسیلاها ۷۰۰۰ «بولو! هلکساو هبصقرب یزک
 ردراو لدعم ربقاب نکنز ك هدن راوحو

 ی (U ۱ و
 هدنغانس ( یراربت ) كدتلابا ] كم

 قرهلوا هدنقرش هرتمولک ۲۰ ك( لمولت ) و

 هدنرزوا یره ( رییوس ) میان هنغامرا ( ووراب )
 «یاجوستع كو «یسلاها ۸ ۵ ۰ «بواواهصقرب

 .ردراو ینراجت غاب هداس هلئاب وحو یراهن اخاب د

 هیصق كحوکرب رکید هدهدنالرا هنن هلعسا و

 < ندنفیدنلو هیحاترب هدهدهبحوتساو هبحاتر و

 . رونلوا قیرفت هلتفاضا هنرهن یسجترپ

 -اتسدنه ((۵۲ 6۱, (Karical ۱ لا ٤
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 لحاس كنسيبونج مسق كب
 هب هسنارف هدنسهطخ (لدناموروق) ینمی هدنسقرش

 (یرشیدنو) «بولوا رج كچ وکو هبصقرب مبا
 ا لا كنکدو هدتونج هرتمولیک ۱۱6 كن

 هدنیصنم كنبرب ندنرالوق كن (یرواک ) ندنرابنا
 لوط ۷۷۲۳۲۲۸۰۲ هلا اش صرع هو"

 هلروسو كو یخ هلیتقو هبصق .ردعقاو هدیقرش

 . ردبارخ یروسو زستیمها یدعش « نکیا طاح
 « بواوا هدنتعسو هرتم ولیک عب ۱۳۵ رع۶

 مسقنم هماضق ه . ردراو یبلاها ۰

 قوماپ رلیلرب  ردب واح یهبرق ۱۰۰ «بولوا
 تاجارخا .راردا لامعا تاجوسنم ضعب ندکماو
 قنارف نولم ۷ هدکلرت یهونس تالاخداو

 . ردهدنراهدار

 قیم هایسآ (Karimıala) ۱ ا
 و رو ندطبحم رحم رازج. 9

 هدنسیشزاق یبحاس یبونج برغ كنسهریبک “هرب زج
 هدزافو ی هدنسهزا یزیکد هواج هلزکد نيو

 ةحاسم كنعوم «بولوا راهطا كچوک مقاطرب

 قحتآ یبلاهاو هرتمولیک عب ص ۱٤۹ یسهیعطس

N Ls ۰۰( هتاعراق ) نالوا ی راکوس  

 ۲۰ ۶ هلنا قوئجضرع ۱۳۳۹ یسهریزج
 «بولوا ردق ۱۰۰ رهما .ردعقاو هدقرش لوط

 فیطا كب كنرلاوهو هلراهرظنم اشاع نایاش

 یالق « ربمد . راردروبشم EN مالغاصو

) 

۱ 



 | یرلامآرخا I هلیموم 1

 ۱ 2 حد هزافو یرلقدنلو - , ودراو

 . ریل رو یمان ( یزاغو
)Kar100( 9ہر زج هرتاموس  

 2: لحاس كنسهرک ) > راق
 كوس ه دنس ونجح لخدم كن زاغو هقالام و

 ۰ بولوا هطا یا هل رلع-ا نوع راق كج وكو

 ولیک عبس 1 یره ریطس ا هدکلر

 ۰ رد رم

Karimon-Djava ) ۲ 3 ( 

 ۵ هواح هواحنوع راق

 ۰ كتسهبصق ( هراباح ) عقاو هدنسنلاعش لات

 و كحوس چوا EEE ردق هرتم ولک

 یراهرعس هدام هدکلر « تولوا هطا كاج وک

 ا ااشروق هلمتقو . ردهرتم ولیکم بص ۵ ۵

 ۰ رایدنا

 هد را
 

Carinlhie )او اب رتسوآ (  

 ینونج برع ككنتاود ناتسر ۱
 ۰ لورم < تولوا تلایاو هطخرب هدنتهح

 5 ندنتهح قرش لاعش < غروب لاش

 ینرغ بونج « هلراهطخ هلوتراق او « هب ربتسا

 ِ ل ا .رددودح هل دودح ال اتا هدلدنتهح

 ۱۷۰ یو هبرغ ندقرش « بولوا رب رپ لکشلا
 رد هدنش زا هرتم وانک +۰ هللا ۰ 9

 ٩۱۲۵ وقرشلوط ۱۲:۰ ها ۱

 « بولوا دتع هدنرلهرا یامش ضع ۷

 هرتم ولیک عب ص ۱۰ ۲۳۳ یسەطس حام

 كنلابح ۲ ILS ۳ e یسسلاھاو

 فرغ لاعت یسهلسلس نانلوا ریبعت ( قینراق )
 یرغوط هقرش ۰ بولوا لخاد ه هطخ و ندنفرط

 رل هبعشو رالوق قوحر هدنجحما كتلابا « قرهناز وا

 تاهنوط . ردقلغاط یبضارا ثنهطخ « هلفعازوا

 یر (هوارد ) نالوا ندنراعبات لوس كا
 ندلوص ۰ بورای هنی وب هقرش ندب رغ یبهیتنیراق
 ندغاصو رلیاچ قوحرب نیا ندهلسلس روک ذم

 ؛بولوا هدیرللوک قوجرب .ریلآ یترهن ( لیا )
 ( تروو ) و خابسوا < دتسلوم : ی را هعحاشاپ

 قّوئوص ةد هكا مالغاص یساوھ . ردن رللوک

 راق
 زا ینهمابنا و تاوصاوا ردلوح امی

 ماسقاو تعارز لباق یرب هددب قجثآ « بولوا

 ندعو نامروا هللا هبلاخ "یضارا یسهراس
 ۰ یاد < یادغب هدنربداو هعحساو . ردت رابع

 « بولوا لصاح رادواجو هب زا هدرلغآطو رصم
 لصاح ید رلهویم سا موزوا هدنراتهح شعب

 تاجایتحا یسهلج كنالوصحم و « هدهسرولوا

 یغد ریونکو نتکر ادقم رب ۰ ردیفاکريغ هبهیلع
 « بولوا قوح یسهیلها تاناوبح . رولوا لصاح

 كراو یرآ یسلاها .ردلوبقم یبیغاس كن ران ويق

 هزوقو لاب رادقم یلبخ «بوریدشت یخد یحو

 هدنرلجما ؛بولوا قیصو قوج یران امروا .رارلآ

 . رولو هیشحو تاناویح راس هللا هجهرقو ینا

 لوس ؛شموک :ریمد یلتیلک .بولوا قوچ ینداعم
 « رتقاب هلا نوشروق صلاخ لوبقم كىو نوشروق

 صصص . رولوا جارخا رلندعم راسو توعه

 هلکلیح ریمد هیاحم میانص . ردقوح هدیرلقاحوا

 ندهغاید داوهو راش لوم ندهکنت . هلسا

 ` تالوصح هیلشاب یخد دا بواوا ترابع

 كنسيلاها .ردقلعتم هناناویحو نداعم هللا هیضرا

 ران و .بولوا والسا یروصقو نالآ یجوا هدشب

 هدنراجما . راردملکتم هل اسل كنب راوالسا هیریتسا
 یروصق « بونلو ناتسورب ۲۰۰ زکلاب

 ههبحان ۲۸۱ و هاضق ۸ تلایا .ردکیلوتق الماک

 - هبصق ( تروفنک الق ) یزکص « بولوا مسقنم

 ۰ زددس لرازاب ۲۰ و هبصق ۱۱ هدنلخاد تاایا

 رق كو یلیشراچو
 یهبتن راق یطخ لوب رمد ندک ه هتسیرت ندهنای و

 شعب « بودیا قش "الوط طخرب رکیدو اضیع
 هدهعدق هنمزا هطخ و . ردراو یخد یرهعش

 :بولوا نوکسم هلیموق والسارب نلند ( تنراق )

 نرق یک وا ا راول وا .لتخاد رانا

 هدننروص قلهقود ر لقتسم قاهرا ر هدن دالیم

 .ردشلوا عبات هب ایرتسوا « هزرکص ندقدنلوا هرادا

 . روینلو یوک ۷۳ هللا هب

Carin, Carinus ) ۰ 2امور )  

 < تولوا لردنراروطارعا ۱ بد
E YAYیردار كح وڪ هدنسر دالبم  

 ه ( سوراق ) یردب اکرتشم هلا ( نایصون )
۳۱۹ 



E 
 ء الاغ ءايريلبا « ایلاتا هنسهصحو ؛ شلوا فلخ

 رب هینس . یدیا شعثود اش رفآو هیناپسا
 تموکح ۰ هلغلوا روسج یجنآ « بولوا مدآ
 بولغم بلک هد هنورو یسونایلو ناشبقلاق هنسا وعد

 هنابتلقوود تموکح «یعدم رکید « یک ی یدتیا

 ندنفرط كنون هدعب « هدهسیا شلک لاغ یخد

 .ردشلوا لوتقم هد ۲۸۰ و « بولغم هدایسم

 : ) Carini ( ۱ aومراب كنه لڪ“
 هرتمولک ۱۷ كنومرلاپو هدنتلایا د

 یسلاها ۰ < بولوا هیصقر هدنسب رغ لاعش

 .ردراو یمهعلقو

)€arignan( ۱هتنوماس هدالاتا  

 هدنتلابا ( ونروت ) تانسهطخ نایراق
 (و ) قرهلوا هدننونج هرتمولک ۲۰ كنوسروتو
 « بولوا هبصق رب هدسب ون لحاس كنغامرا

 یادم ر لزوکو یروس یسا ؛یشلام ۶
 .ردروپشم للحر ندنغوش نویل ویمشربا .ردراو

 رمکح نادناخ 1و واس نروس مکح هدابلاتبا مویلا
 315 كنهبصق و ادتبا یدادحا كنسي ر

 . ردراشقل و

 نایسقت كار غص یاسا ( ۵
 0 1 ۱ هب راق

 مویلا « بولوا هطخ رب عقاو هدنسهشوک یبونح

 ینیدلوا ترابع ندر ندا لکشت ییغاعس مهم

 ( هیدیسیپ ) ًاقرمش « هلزیکد ًابونجو ًابرغ « هدلاح
 هلبرلهطخ ( هديل ) یغد "الاش «( هیکیلیک ) و
 هسانراقیلاه : یرلهرومعم هعیلشاپ . یدیا دودحم
 هدنابالا « هنواق « هدینق « تلیم « ( موردو )
 هتسلاها هب راق رلیناتو ییا . یدنا هدنیلآ و

 هل رظن ینجاو یریغ كنيانو یتمی رابراب

 ماط رب هدناحاوس هب راق ا یدراراقاب

 كو رب یرهب هک« یدرلشعا ما ر
 كنانو هدعب . یدشلوا كلام هب هب رحم "هوق

 هب براق رارجاهم شعب ندنراسنج نایرودو نانو

 و وری یدراشعش رب هدنلحاوس <« بولک

 روهشم هدنقاما هنتلود نارا هلط.ض یکلع

 یلرب ضعب ېک( هسیمتزآ ) هکلم هللا (لوسوام)
 .یدشقا تعانق هلغل ۲ هنتعاطا تحت یرارادمکح

۳5۳۳ 

i ۳ 

 AES ر ا ف

 1 0 E e ندنفرط ا هدعل

 8 < كرلیلامور دا ندنراشکم شک ف ئاوط
 قلهزآ . هنبلا كرابقوطس هرکص اهد « كرلبرع

 اشتنم هدنضارقنا كنهبقوطس تلود و

 كلام ًاقاعتم « بولاق هدنسهرادا تحت تنی رکب
 ینا اشتنم یخد هرکص ندقدنلوا قالا هبهینافع

 ندالوا نورق هسیا یمعسا هبراق . ردشغا هظفاح

 هد ها هایم ]| ۰.ردشد وتوا یر

 [ .هللرويب تعەجارص

 ا هروجام لازا
 ۳۹ كنهنومرقو هدنتلايا ( هومرق) كنسهطخ

 كنغامربا (و) قرهلوا هدنسییونج قرش هرتمولیک
 ۶ ۲ ۱۲۵ بولوا هبصق ر دد لامس لحاس

 ۲ ۱۱ ا « يتقاص « یسیلاما

 ندرلغاب یکهدنفارطاو یرلهناخغابد هلبرلهقرباف
 . ردراو یلاجارخا بارش یلتیلک نالبای

 Casal ۱۲۵۴۱۲6۲ - و ها

 هدهیلاتا ( ِ ۱ وا رفت وم لازاق
 هدنتلابا ( هبردناسکل ۲ ) كنسهطخ هتنوماس

 هدنسد ع لاوش هرتهولک ۳ تنه ردناسکا ۲ 1۱ و

 اضق هدنراسپ لحاس كنغامریا ( و ) قرلوا

 «یسیلاها ۱۷ ۱۰۰ ۰ بولوا هبصقرب یزکم
 « یساسیلکرب عنصم « یرانادیمو قاقوس مساو

 كسکو «ینارس رب یواح یرلتهر روپشم قوجر
 9 ٤ یسهیاب یمومع ۰ یسهلق تعاسر

 هتک ,یتکم < « یسهناغمیلب ۰ یس هناخ هتسخ 9

 یس هر جاقرب هلیسهبریخو هيلع تاسسؤم راسو
 . ردراو راج كادیاو

 یاقرفآ ) E mane ( ۱ هساامازاق
 اسماغنس كنهسنارف هدس رع

 ۱۹۳۸ ۱۰ هلایاعشضرع۱ ۲۹۳۰ ۲٢ هدنر جهم

 رولوا بصنم هبیسالطآ طیح رح هدیبرغ لوط
 هنافس ریس یراقوت ندنیصن« « بولوا قامرار

 فشک یسارم كهرتمولیک ۳۰۰ نالوا
 ۰ هدهسلا شلاق لوه ینرط ت تسواو ۰ ش دن وا

 . ردنونظم ییدتا ناتن ندنرلغاط نولاج هتوف

 5: كرازسنارف هل را لزکتر وب هدنرزوا یسارج

 , ردراو يرل هناخ راج رم هكا
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or زا ق 
 بونج كنايلاتب .(’ GUase Jبونح -کنایلاتا

 لوا هه
 یزکسم كنتلایا (روبال یدارت) هدنسیقرش لاعش
 كسا « یسلاما ۱ eé بولوا هبصق 3

 یرلبتکم عیانصو تعارز «یرلهاکتسد تاجوسنم

 یسهعگاب مساو طوبیم اکوب هلییارس رب كویب و
 ۰ ردراو

 | یغاط زاق
 یراکتا 3 تواوا غاط رب درفنم هدنلامش كن زف

 هدنکتا یلاعش برغ . ردروتسم هلرلنامروا

 « بونلو یراهبارخ كنعدق ریش ورت روهشم
 . رد (ادبا) یعدق مسا كر وک ذم لبح

 كنناج هدهنایسا (0۵70۲۱۸) ا
 هدنسق رش لاعش ەرتمولىك ه٥ ۱ هل رو زاق

 ۰ تولوا هبصقر طاح هلب راکتا تغاطرب یانمش

 sb یسلاها ۷۰.۰

 (كسسن) گن هب رییس (Kazyr) ۱ و

 نیح « رد رپ ی هدنتلابا رر

 هدنجا رارب ا هلراتات 3 هلناعس هدیدودح

 هلرابنا کبد ۰ ۵ گه ندنایرح هرتمولک ۵

 ی رب (هون) میان هتغامرا (یسس) « در هشلرب

 . ردا لیکن

 زدنق مهتسم رههاشم ((2611 |

 2 9 01 ۱ یر زاق

 تافو هد دردام هد ۱ و شن وط هدماش

 « هدلاح ینیدلوا ندنرلسایاب تبورام . ردشعا

 وا 0 جک درذام لا لاقتنا هانایسا

 هدعل و شفلوا ف هنغااضعا ایمداقآ و

  بولوا یتک ظفاح یروبشم ةناعتک لایروکما

 یلحرشو یلتالیصفت كنهیرع بتک ی ءدهناضتگو
 کیا هد ۱۷۷۰ هلبیئرت هدنناسل نبتال یرتفدرب
 . ردشعا رش هددیردام هرزوا دلج كوب

 کلر رب asilinum اک

 E ها
 لبق « بولوا رهش یکسا رب شفلو هدنسیشراق
 ر وهشم یرادرس جانراق هدنخ رات ۳ داللا

 E هارو ام
 - روک دسردا ی

 رب ندنفرط سویاف هدنراوح كرہش و لابا

 درلزوک و ا یروس رس « هلغل رب دشیقیص هدزافوب

 زاق

 هب یرلیا «قرهرردشینوط بوراص زب ررب هنیرلشاپ
 مازما و تش تشهد راحود یرایلامور ۰ بوروس

 . یدشعا طض یرهشو

 هدنتهحب رع كن هیربیس (11220) اه

 ( فوزرب ) كنتلايا ( قسلوو ) ۱ 2

 بوقیچ ندنل وک (رون مروت )هک ر درې رب هدنس اضق
 روتسم هلرلتوا نوزوا « قرهقا یرغوط هبرغ
 كلەرتەوليڪك ۳۰۰ هدنجا كرا هووا لقاطب

 تسوا كنس هبصق رفوزرب « هرکص ندنایرج
 یسارم ۰ رول کود هنغامرا ( یوا ) هدنفرط

 راشاب هل رلیروس نرو هلتقللابو وآ هدنفارطا
 . رچوک بونوق یراهیبق ( قایتسوا )

Casimir 2هدناتسهل هلعسا  

 ا 5 !ریعزاق
 « بولوا بقلم هليبقل « روربلص » یسجمرب

 ه (سالسیص ) :۱ یردب هدنشرات ۰۷

 یاصو ام ید لاو هیت شیو ؟شلوا فلخ

 هب هسنارف هرکص ندقدنلو لارق هدنتح

 دا شاوا بهار هدنرتسانم یولق < دردک

 راچود هرلقافنو هنتف قوچ رب رایلمل قجنآ
 یلیهاد نداپاپ ۰ هلتوعد یسیدنک « ندنرلقدلوا
 .یدرلشعا لاصحسا هدعاسم هنحوزتو هنسُعا كرت

 لوس هيسور « هلئدوع هناتسهل هنن رزوا كنو
 ؛ شعا جوزت زق ك ( والسوراب ) یسهفود
 "هرناد ییا صوبو هیسورپ « هلطبض ییهزلیسو
 9 شا هتعاطا

 .ردشعا تافو هد ۸

 تولوا م ع لذا ها ی ا
 هد ۱۱۱۷ ۰ ردیلغوا كس الساو یحچوا

 فلخ هسالسسم یردار هد ۷ بوغوط

 یهلجو «هرادا نسح یکدم هنس ۱۷ و ؛شلوا
 اف وا هد ی هر ندک دا نونع

 . ردشغا

 « بولوا قلم هلیبقل « لوس » ىس وا

 یرد هد ۱۳۳۳ و ۰ شگتوط هد ۶۹

 یلارقناتسهج بولوا فلخ هکتکول سالسیدالو
 طبض ینعق رب هد كلهيسورو « شا بولغم
 مضو نیناوقو تاماظن قاط رب . ىدا شلبا

 ءبودا کالم "ورادا هام



 ساق
 تایسومراسو رلهناخهتسخ ران ونفلاراد «رلبتکمو

 یدوم ر هدنعسا ( رتسا ) و ؛ شا شدت

 هنسهعن یدوپ هن رزوا یساجر كنسهقوشعم

 هد ۱۳۷۰ . یدا شمر و تازابتما قوجر

 ماتخ یمهلالس ( تسای ) هلکز و بودىا تافو

 . ردشلو

 ىلغوا كسالسیدالو نیت نیما یراق

 هد۱ 4 4 ۵ «نکیا یسهقود كوب هناوتیل «بولوا
 .هیلاوش قینوتوتو ؛شفلوا توعد هنغللارق ناتسمل

 طبض یرارب یرلقدلوا شعندیا هدهیسورپ كني
 شعب یشراق هراراتاتو راراحم  هرکص ند دخلا
 كتناسل نیتال هدنتکلع « یدا شعارق راتبیلاغ
 هد ۱۹۲ . یدشموق هنلاح یروبم یلامعتسا

 ۱ ۱ . ردشعا تافو

 یلغوا كدنومسیجم یصجوا ییعش
 تیوزج ؛بولوا یردارب كسالسید الو یجتدیو

 < نکیا شلوا لانیدراق ۰ هلکولس هننابهر قیرط
 هغللارق .هنرزوا یافو كنردارر هد ۸

 یتسهحوز لوط كن ردارب « قرهنلوا باخ

 . یدشقعا لاصعسا هدعاسم نداپاپ نوجا جوزت

 هدهیووسراو ندنفرط واتس وک لراشیلارق جوسا
 ۰ بولک بلاغ هدمب « هدهسیا شلوا بولخم

 OG E ها راهم ناکام یه کیک

 «هد۱ ۷۷ .یدشعا بولغم یراراتات (کسییوس)

 رازی نداد «هرزوا یافو عوفو كنسهحوز

 دا ام و هدهسنارف «كرهديا غارف «بولوا

 . ردشعا تافو هد ۱۱۷ ۲ و ؛ شماکچ

 تنسیطس و یاشرفآ ) 29511 | یاساق

 هقساغنابو هدنتکلم ( اووروا )

 ٩۳ هللا ۸۲ «بولوا لوکرب هدنتهج برع كنلوک
 لوط ۲۳۲۵۲ با ۲۳۲۱۰۲ و یبونج ضرع
 مبات هنغامریا وفنوق .رولوا دتع هدنرهرا قرمش
 .رداکشتم ندنسلیاب كنه ( ودنوروماق )

 هناغرف كناتسکرت ( ناساک دوخاب ) ) . ساق

 هرتمولبک ۸ ۵ هادنقوخ و هدنسهطخ ۵

 یانگ نایکود هل وع” قرهلوا هدنسیقرش لامش

 ۱۰۰۰۰ « بولوا هبصق رب هدنرزوا كباچ رب

 كاشبا كب « ینیرش مماج رب منصم « یسلامها

ors3 ۴ و ۷  o 2 
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 ۴ علم هدنفارطا «یسهعاقرب هدنتسوا « یسشراح

 ۱ هلسا ( ریدص ) هدنراوحو یسیضارا لزوکو

  قاتسراممارب یواح ی دقارص كريه کم ضعب

 قوچ رب ؛بولوا هبصق رب یکسا كب ۰ ردراو
 یو توقاي . ردغفل و یتشنم كنالع ریهاشم

 شیدلوآ تا - هیسهلغ كرکرت هدننامز یدنک
 رامعا ندیکی هدعب ۰ هسریلیقاب دا ناب

 كناربا یسیلاها کد .رولیشالک ۲ ینیدنل وا

 بوسنم هنتیسنج كيجات لقتنم ندنسهیلاعث تهج
 ۰ رلردملکتم هللا یسراف ناسل «بولوا

Cassandre, Cassander EOE 

  ۳2 Eروهظ هرکص 1
 ردلغوا كرتاست۲ « بولوا ندکولم فئاوط .

 دالیلا لبق ٤ كنرد هد ۳۱۹ «بوغوط هد ۴ ه

 دردنکسا « هلط.ض یهنودک ام «هن رزوا یافو

 هلا اراد تن نشور یسهجوزویاسهلوا یسهدلاو

 ریکناپج هرکصندکدتا لتق یردناسکل ۲ لغوا

 «هلجوزت یب ( هکننولاست ) یسهررشمه كملاراشم

 ۽ شتا نالعا ینلرادمکح هد ۳۱۱ داللا لی

 هلا سوخاهسللو سویلطب یفراق هنوفیتنآو
 سوسبا هدنځګ رات ۰ هدکلرب یوا «قافتالاب

 «قرهلوا یسهصلن كنو « هلغلوا لئان هنترفظم

 قاحلا هبهینودک ام یغد ینمعا ق تان
 تافق لو هشت ۸ نددالم . یدشغعا

 . ردشعا

3 ar ۰  ت 
 یزیق كمايرب یرادرکح 1ورت « هروک ه هننانو

 ) نولوآ ) ثالوا هنانک ندسعت ایوک < بولوا

 یکیتتسیاره لباقم هلاصو .هلکع | وفا هتل

 ربخ ندلابقتسا هردناساقو ؛شعا دعو ینکجهرو

 «هرکصندکدتبا لاصعسا «بویتسیا یتوق كمرو
 یجهریو كنو نولوتآ «هلکعا عانتما ندلاصو هنب
 هلهحو و و ؛شقاربدقت ینسماغانا تانهسیک هراربخ
 ندهتحش یرلکدتسیا كنا لاخدا هنآ و رت دارلنانو

 هسک «هدلاح یکیدتسیا قلوا عنام هنلوبق كنآ
 هدقدنلوا طضو مش رہشو ؛ شمهملکا د ی زوس

 هداروا «هدهسبا شا الا هنن دعم ك( ساالاب (

٠ 
1 

۰ 
1 

[ 
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 0 9 سر را

 ساق 1
 « بولوا راچود هزواجت ندنفرط ( سقاا)
 هنسهصح ك ( نونماغا ) و هنتراسا دكرلتانو

 « قرهناوا لق هنانو ندنفرط كنوو ؛ شعثود

 .شل ریدتنا لتق ندنفرط یسهجوز ریارب هاموقص
«ag» ](Cassandria) 2 

 هس را هدام » هو و هب ردناساق

 ] »° هلروس تعح |

CP ( 1 ) نوغارا هدهینایسا 
 هدنتلابا هس وغاراس كن هطخ هبساق

 هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۱۰ كنهسوغاراسو
 (هرا) و هدنرانک لوص كتر (ه ولدا وغ ) و

 هبصقرب یز کی اضق هدنن رق یصنم نالوا هنغامربا

 هل رلغاب قوح هدنفا رطاو یسلاها E «بولوا

 . ردراو یرلقلن وتیز
 رلیدنحا ( ۲ CRE ( ۱ ناسا

 .ردعسا نیر وهرزخ رح ندنف رط 2

 E هلروس تعح | رص هنسهدام « رزح « 1

 كعدق نانو ( 025۱2116 )

 و E TE 5 ۰ وف ) ۷ هملاتساق

 هدریطاسا «بول وا هعشچ ر هدنکنا كنغاط س وسان

 هسدق عیانصو تاسداو رعش ناسد ) هسوم )

 یعاش كرلنجما ندنب وصو ۰ دع بوسنم هنب رلیرب
 .یدرونلوا داقتعا هنب رلقدل وا

(Casiro) ۳(هتنارتوا ) كنادااتا  

 ٤۲ كن ( یلوپیلاغ ) و هدنتلایا كن ( لولاف ) و هدنت 2:
 قیتایردا قرهلوا هدنسدقرش بونج "هرتم ولک
 ۷۸۵۰ ۰ تواوا هبیصق رب .EEE یزیکد

 .ردراو یسلاها

(Castro) 2 ۳هدر ونح یاق ص  

Iتایم اعط كلام ال  

 كن ( ولواپؤاس ) و هدنت روهج ( ولواپژاس )

 د رج برق ا
 .ردراو یسلاها ۷ ۰. « بولوا

 یلادم نالوا یرلزکم كنب رل | ورتساق
 نالوا هدننورد هعلق هدرل هطا و هنر هبصق زقاسو

 « هعلق » ندنفرط رابیارب هر هبصق ضعب رکید

 .ردهدکلرو مساو نالوا كعد

 4 ییاوح ورتساق

  (Castro)هربزح یللدمو زقاس -

Caslrogiovanni ) ( 

 هزت اتاق هد هیلعس

oo 

 زکصو هدنساضق ( هنیرهرا هجا ) كدتلایا

 سا ق

 « بولوا هبصقرب هدنلاعش هرتم ولیک ۲۸ كناضق

 هدنفارطا « مس سیلک جاقرب  یسلاها ۸۰

 هنس رهو یرل هصلباق لدروکو ک ۰ یرلهووا تبنم

 هردراو یریاتب كوس رروس نوک چاق رب بولیروق
 3 هژغغل و هدعقوم رب كسکوت ا كن هطا

 كنعدق ربش ( انا ) . ردترس هجهدایز یرلشبق

 دلرلنیک | هدروکذ م رپش ؛بولوا سسؤم هدنعقوم
 ص وصخم هنئدابع ( سرس ) نانلوا 2 یس.ههلا

 یمهیقاب را ضعب هک« یدا راو دبعمرپ روپشم
 «ردد ورشم هدنساسلک كوس كن هبصق

 تست ۳ | رو ور
 وق 1 وهو هدنتلابا (هتیلواقن آ وه) تكنت روم ور,

 هدنسببیغ بونج هرتمولیک ۱۱۰ كاهقیلو
 یزک قاعتس هدنرزوا یلابج هلسلس (دنآ)و
 ك هلیتقو و یسیلاها ۰ ۰.۰ « بولوا هبصقرت

 یرلن دعم شموک ك ورتم اعق یدوش نکا نکنز

 . ردراو

A ( 

 هرالاق كت الات یرالب وورتساق

 هرتم ول بک ۷ 0 هدنتلابا هروب رئرح

 e « بولوا هبصق ر و اتق هدام

 لئرثکو یرهویم « بارش لوبقم ۰ یسلاها
 . ردراو یرلحاغ | توط

 كعد هاکودرا هعبنال ((451۲8) ۱ اق

 مسا و نالوا

 هرتساق) : هلج نازا . یدیشلوا ملک هراهرومم

 ضعب هدع دق نامز

 كغروبع دا نالوا یزک فاهیچوتسا (هنالآ

 یهدهناپسا ( هیلی هرتساق ) - ۰ ردیعدق مسا

 ( هیلنروق هرتساق ) -- . ردیسهبصق (سرساق)
 -- . یدا هدنسلاعش لحاس كسنوت یني هبشرفا

 كنم هصق ( هعیلق ) یهدرازح (هدسار هرتساق)
 . ردیعدق مس

 ( نران ) كنهسنارف (Castres) ۱ ا و

 هزتمولک ٤ ۲ كن( ىل 1) و هدنتلایا

 (توغا ) عبات هنیره ( نرات ) قرهلوا هدنونج
 «بواوا هبصق رب یزک اتق عقاو هدنرزوا ییاح

 بتکمیلخاد «یتکمیجنوط ؛یبیلاها ۱۰ ۰



 ساق
 ۰ یسهنافتتک یواح یدلح ۰ «یسیدادعا

 «قیعج نونفو مولع « یرلهطوا عیانصو تعارز
 « یرلهناخایو هلبرلهقب راف دغاکو  هفلتخم تاحوسنم

 رب حرفم و یسیر وک لزوک کیا هدنرزوا كره
 « بولوا هبصق 5 ۷ . ردراو یهاکجرفت

 ۱ . رد (مورتساق) یعدق مسا

 هش هروم كیااو () ۵
 د E ۱ یرتساق

 ك(سورتپ سونا )و هدنساضق (هیرونیک) كنتلایا
 6 ٩۵ « بول وا هبصق رب هدنلاعش هرتمولیک ٤

 . ردراو یسلاما

 دژوانرا رومشم (10۱-025۱) ات
 بوسڏم و كکب ردنکسا

 . ردیبقل هلام یغیدل وا

 ۶ هلروس تعحاص هنسهدام

 كنابلاتبا ((هواعاادصدتخ) ا
 كني وان و هدنتلایا یلونان ۱ هدامالتساق

 لوبان قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۲
 رب یزکس اتق هدنسقش یاهتنم كنزفروک

 « یرل هععلباق ءیسلاما ۱۸ ۳۰۵۰ ء بولوا هصق

 هنلاما نتافس «ییالومم تاحوسنم قوماو كرا

 ترا تاشیا یخ و یرلهاکتسد صوصخ

 هبارخ كنعدق ریش (هیاتسا) . ردراو یسهرح

 روخذم رهش « تولوا سسوم هدنلحع یر

 (ووزو) هدکلرب هلبا ( مونالوکرم ) و ( یمو )
 :یتشوا بارخ ‹قرەلاق هدنتل ] ییالیس تتناکرب

 كریشو (میکح سانیلب ینعی) مدق نیلپ ریہش میکح

 نکر شا وا ها تتت یتلاوسحا كناکرب هدنراوج
 قیرفت ندهرامالتساق یهد هیلعس

 . رارد ( هساتس ید هرامالتساق ) اکو نوجا

 هدنساضق (وماقل 1 ) كنتلایا (یابارت )هد هیلحس

 قرهلوا هدنسبب یغ لاعش هرتمولک ۷ كنوماقلاو
 هلعسا و یخد هدنجما كزفروک نالوا یمانه

 بارش «یسلاها ۱ بولوا هبصق ر

 كنس هعدق ٌةهندم (هتسج”) هدنبرقو ینراجم هویمو

 و رتساق

 « ك |

 ۰ ردشلوا فلت

 نوجا قیرفت ندنسیجرب . ردراو یراهبازح
 ُه رلربد ( وفلوغ لدهرامالتساق ) کو

 هدنتلایا ( هرورتل واهحوربآ ) هدایلاتا هن

 قرش هرتم ولیک ۲۰ كلهن و هدنساضق ( هن )

۳۹۹ 

 ۳ 4 لاما 0۳7° AR یخد و

 7 < پونلو هبصق

 ۰ ریل د ) وقساي دا

 هدانلاسا ( ۱۵۵۵ ی

 (هتنرات) با ( هتنارتوا ۱ | هتالتساق

 هدنسب رغ لامعش هرتمواک ۳۰ كنهتنراتو هدنساضق

 یرم (وتال) نلیکود هنزفروک هتنرات قرهلوا

 ۱۱ ۰ ترلوا هصق رب هدنرژوا

 . ردراو یالوصحم قومابو
Castel Termini ( ( 

 كانتلایا یتنج رج ه د هيلع“ ۱ ییمد لتساف

 هرتموایک ۳۷ كتهووم و ه دنسارضق ) هبووس (

 ۸ ۱۸۵۶ ۰ بولوا هبصقر هدنسقرش بونح

 . ردراو یسلاها

 نا عام | نفس
 هدنسدق رش بونح هرتمولیک ١ كن (هلادح ور)و

 هلادح ور «تولوا هبصقرب عماج یب یلاها 4

 یس ر كب

e 
Castel-Sarrasin ۶ شام 

 نرا ) 1 [نزاراس لتساق 2

 هرتمولیک ۲۱ ك ( نابوتنوم ) و هدنتلایا ( هنوراغ
 بولوا هبصق رب یک اضق ہدنب رع «  ٩۵۱

 برع » یعسا .ردراو یراهش راف ضەبو یسللاها

 مورتساق ) « هدهسرودبا هدافا یتسانعم « یسهعاق

 .ردن ونظم ین دلوا طلغ ندنعدق مسا ) مویچورس

 نملتساق | ( ) Castlemaineكنايلارتسوآ

 گنتلایا (توبلات ) هدنسپبیع لاعش هرتم ولک ۱ ۲ ء

 ۰ یسلاما ۷ ۰۰

 یرلهش راف تاجوسنم وه هدنمکح

 « بول وا هبصق رب یزکسع

 .ردراو یرلهق رباف هنک امو یر هناخریمد
 (هدوا ) كل ەس یرادونلتساق ) ج

 0 كت هنوساقراق و هدنتلایا

 یزکصاضقعقاو هدنرزوا یلودح بونج قرهلوا

 ۴۲ ءرامالتساق ) نوجا قي رفت

 2 (نروبلم)هدنرع4(هیروتق و)



EES Lr ا E بو ۰ 
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 / ساق
 روک ذ:  یسلاها ۰ ۰ بولوا هبصق رز

 او اف هلا یتاصو نخ « ناي 9
 . ردراو یرلهش رباف هسته

 ) Castello ا وه 1 ار ولتساق

 « راصح قا »

 ۲۲۹ كنهوسسلو ار )
 هیصق ر یزکیح اضق هدنسقرش لامش هرتمولیک

 < ی هعلقو روس ین «یسلاها ۵9۸۰ «بولوا

 .ردراو ینراجب قارنوقو بارشو ینالوم كيلا

Castelvetrano EN 

 (ینابارت) ا ۱ وار و
 واک ۲۱ و هدنساضق ( ولاولد هرازام ) كنتلاا
 ۰ یسلاها ٩۵۰۰ .بولوا هبصقر هدنفرش هرتم

 یار روهشم « ییاجوسنم قوماپ و نتکو كہا
 .ردراو ینالوصحم یغاب نوسزو

NSنسم»]) ۵0 ۰  » 

 ا ا رولتساف
Castellon de la ( 

 كنارناسا ( م هب الب ال د نولتساق

 لاعش هرتمولبک 5 تنهسنلاوو هدنسهطخ هسنلاو

 هرتمولک ٩ ندنلحاس کد فا قرهلوا هدنسنقرش

 هبصق رب یک ثكابا نالوا یمانمه هد رجا

 ۰۰ ا

 رلراوج «یرلهقرباف طالخو پیا هلناجوسنم ضعب
 رونلوا اورا هل رلودح عنصم هلاق ندرل رع هدن

 .ردراوینراجم تابوبح كلشیا كبو یرلهووا تنم

 هحایوروآ هدنساورا داراهووا روک ذم رلب يع

 لامعتسا ینلوصا نوفیس لواهنس ۰

 ندیکسا هجرلبع كلوصا و ندنرلقدلوا شا

 .رویلیشالک ۲ ینیدلوا شفلوب مولعم
 (هیسنلبینمی ) هسنلاو لایا هنالبالدنولتساق -

 یسالاعث كا كتلايا چوا ینیدنلوب مسقنم كنس هطخ

 «بولوا یرب كتلابا ٤۹ ندا بیکرت یهینایساو

 نوغارآ و ( هنوغارات ) كنسهطخ هنولاناق الاش
 روک ذم هنب اب رغ «هلبرلتلابا ( لئورت ) انس هطخ

 قرشو ًافرش «هلبتلایاهسنلاو ًابونج «هلتلایا لور

 .رددودمو طاع هلریکدقآ یغد ندنتهج یبونج

 یرلنایل یینص قچجتآ ۰ بولوا زود كب یبحاس

 یکاوهرتمولبک ۰ یو هونج ندلامش .ردراو

 ندر ونکو لک یسلاما ۲ ۰

ET.ن  

oVساق  
 ٩۳ ۲ < یس هيیطس هام «بولوا ردق یصن كبو ۱

 .ردیشک ۲۹۰ ۲۲۲ یبیلاهاو هرتم ولیک مبح

 ىب رغ لاعشو برغ صوصخا یلعو یسیضارا
 یزکزکلاپ بولوا قلایقو قلغاطكب یرلتهج
 هدرلفرط راس هلسهووار تبنمو عساو هدنفا رطا

 . ردراو یرابداو تبنمو یرلهووا راط شمپ
 ضعب زکلاب « هلغلوا شلدا فالتا یران امروا

 یرلغاط .ردقالبج یرلفرط رثک ۱:بولاق یرلقلماح
INNS۰ ندنغب دلو ا روتسم هلراق ا  

 یرهن كوب كا «بولوا قوچ یبهراج هایم

 یهدنفارطاكتلابا زکر مو نلک ندنتلایا (لئورت )
 هک < ردب رهن ( سراج ) نديا اورا ییهووا عساو

 ( وئلنوم ) هللا ( هزومرهالیو هدول ر ) ندلوص
 بودا نایرج هدننونج كنو .ربلآ ید ییرلیاچ
 كغامرما ( ایسنالاپ ) ندا اورا یفارطا یسارج
 مق . ردهدنلخاد قلابا ( هسنلاو ( یصنم هسا

 یرهن ( ستناف رب ) نایالبوط ین رلوص كانسیلامت
 ( هربا ) « قرهقا یرغوط هب یب رغ لامش یغد
 «هرزوا كلکود هس ره (نولادآ وغ) ما هنغامر |

 دراهنا نوت یهدتلایاو .رربک هنسهطخ نوغازآ
 رادسو رلدنب لمکم هلاق ندراب رع یرلوص
 هدضارا قس <« قرەنلوا هرادا هلسهطساو

 قیلوفشم هلشاب كنسيلاها . رونلوا لامتسا
 برغ نالوا قلغاط قجن ۲ ۰ بولوا تعارز
 دعاسم ريغ اوهو یضارا هدنرلتهح لاف ترغو

 هدنرافرط لحاس هلیتهج بونج زکلای ۰ هلغلوا
 ص وصخ هنلحآوس رک و قا هللا هعونتم تابوبح

 یجاف ۲ امرخ . رولوا لصاح یعاونا كرلهویم

 دارو . نمرب و هویم ا « بوشیتب یخد
 زکلاپ « بولوا منام هنسیقرت كتعارز یفادقف

 شعب یطخ لوب نانلوا دید هجنیوب لحاس
 « ریقاب ۰ شموک . ردهدقلوا بجوم یالیهست
 ینداعم راسو روک « تلابوق « نوشروت «ریمد
 . ردزآ كب یرلنانلوا جارخا ۰ هدهسیا قوچ

 فلتحخ . ردراو زا ناف و رقابو ریمد ضمب

 قرط « هدهسیا قوچ هدیرلهجاباو یرلوصندعم
 هدافتسا قح ییالوط ندننادقف كنالیهست راسو
 ءدغاک هلا تاجوسنم ضعب هیلحم میانص .رویبهنلوا



 ساق
 قرات . ردنرابع ندرایش یک تیمرکو ینیچ
 هععانص تالومم هلیحارخا ك هوا تالل وصح

 .ردیرک هغ دلوا «بواوا برابءندللاخدا هرئاسو

 « بولوا ملکتم هلناسا نالاناق تلایا “لاها
 « هرول هش رلتب رق هعفابقو راوطا و قالخا

 3 راردماشم هرلن الاتاقو هرلن وغاز < هرلبا هسنلاو

 ردم نم هیاضق ۱۰ تلابا

 هدنریطاسا مدق نانو (Castor) ۱ ا 2

 (هدل) ایوک « بولوآ نامرهقرب ] 7"
 ند ( رادنی ) یجوز كتسداق رب ییسح هدنعما

 دلوتم ند ( رتس وژ ) كنهموقو یلغوا دلوتم

 دل (سقولو) ایوک .یدنا یردارپ ك (سقولو)
 ینیدلوا لئان كنوا هنرزوا یساجر نالوا هنرد

 مسق E اسقاوآ ردارب کیا یدمرس تابح

 لی وجت همجت ررب هدیسیکیا تیاهنو ؛ شفاوا "
 E E لیکشت یحر ازوح « قرهشوا

 .یدرارونلوا معزا یرلیماح كرلبجهک هلران اول
aux- ۰ "۲۱۱۷۲۱۵۲۵  

 یاقب سا ( ۱ یامربا روتساق

 هعطق ( نوشمود ) مبا هب هرنلکنا هدیلامش

 بصنم هن زفروک ( نوسدوه ) هدنسهعساو

 هنسالعا مق كنغامرا ( لیحروح ) نالوا

 کا نیرو

(Mer des Castors) 2 E 

 هقن اعق كنز كد تك رم یر 2 رز و

 یم هبقرش لحاوس كنسهرب زح هش هدنکو ا

 .ردعما نایریو هنمسق نانلو

(Baie des Castors) 

 كنيلاشیاش ص۲ |ىزفر وكر وتساق

 همش ( هقسال | ( عقاو هدنس رع لامش یامنق

 یوق رب عقاو هدنسیقرش بونج كنس هر زج
 ء وه دنتعش و هرم ولبک ۰ ا < بول وا

 « هبرسک» ] ( Castoria ) سا

 Ek تعحاصح هنسهدام ۱ 2 ۰

 (هلاتشق) هحرلب رعو ((۵5۱10) ۱ هاب ام
 هلسيطسو مىق نوتب كنه ارسا

 ر كوس ترابع ندنس هح راب 17 كب لاوس مىق

 قرش ندیونج برغ هدنسهتروا « بولوا هطخ
 ( لمرلایداو ینعب ) همارادا وغ نانازوا هب یلاعش

 ج۷

 ۳ ساق

 ET ه کیا هلیلابح “هل لس
5 

 3 ۲ ور dS 24 مقو یا

 3 « هلیتساق کی ندنتهح قرشبونج هامتساق یسا

 هراوا ندنفرط یامش قرش ؛ نوغارآ ر

 هل زفروک هنوقساغ "دلاوش « هل راهطخ هیاقسیو

 نوئا یخد برغ « هب روتسا ندنفرط ییرغ لاعش

 تهح . رددودم و طاح هلب را هطخ هرودامرتسا و

 اب رثک | كن هلاس روک ذم نالوا هدنسهس ونح

 یر ه نانلو روتسم هلراق

 ندنو هدنرلتهح لاعش و قرش كنهطخ « بوقبح

 ردق هبهرتم ۰

 . مش یسضارا هطخ لغو رلغاط قل ۱ زا

 ۱ ره « بولوا ترابع لند هصوحرب عفر یمطعا

 یرغوط هبرغ ۰عاقجالاب هریثک رانا نیا ندفرط
 و . رردا کت ینغامرا ( ورود ) ناقآ

 كنسهضوح ورود هیحلش اب هلتساق یسا هلیحو

 لام زکلای « بواوا ترابع ندنتیج یراقو
 3 ۳ شام ( ءرا) یو قرش
 یه دتهح وا سا اوو ا یراقو كلا

 هنوقساف یتعی ) ه یسالطا طبح رح كرلغاط
 و را قالا نیا ( .هش زفروک

 .یدما یرهش ( سوغرو ) یزکرم كنەلبتساق
 یرغ لاشو الاش یخد هابتساف یی

 < هوودامرتسا ابرغ «.هلا هلنتساق سا ندنتهج
 هیسولاد ۲ هرکص ندنقاحلا كنون و هشنام 3 تحت

 ندنفرط ییونج قرش « ( ناجو هبطرق ینمی )
 1 دا قره هاو افرش ء هیسروم
 نام یخدو . یدا طاع هلراهطخ نوعغاراآ

 ۰ تولوا رب ر عفت زد هل رلغ اط ندفرطره

 قرش «هنایدآ وغ یسیونج مسق « جان یبیلاعث مسق
 كنراهضوح یرلقامرا راقوح د3 یقونح

 كن هنایسا ۰ یدا ترابع ندنرلفرط یراقو

 هطخو یخد یرهش دردام نالوا خاب یی دوش

 یی ) هدول یزکس ا ۰ هدهس)ا هدنلخاد

 O Eso . یدبا یربش ( هلطبلط
 ا ابا «بولواهدنتعسو هرم

 .ردهدایز ندن وبلم چوا یسلاما ه دلاح یدش

 لی هرظنء نکرجو كاك یسضارا كێەلىتساق

 نیشیقو سای كبو قاحص یساوه نزاب «بولوا

| 
۱ 

 + یی توس

ETI 



 شا اعا زوغاب هدنسوم اذهم . ردنرمب ها
 هربخذ لتیلک ؛بولوا تبنم كب یراهووا هدریدقت

 ییلاما ناسا هرووا تو . رولو
 ۳۱ مات فا ۳۳ هتشاب هرتمولیک عب ص

 4 مد ۲ ارم یلنک مب ح هد هلیتساق

 كن هيناپسا « هلیتساق ربارب کوب زر
 هداروا یرلتخیاب یر او قغلو هات

 هنیرلفرط رئاس كنهیناپسا « هلبیسح قلوا شقلوب
 دا ناسا هج هاي سا نوت یاسل .بولاح هبلغ

 عساو كب تناشصا و « شفلوا ذاخنا یعرو ۱

 قحر هلبتساق کسا .ردشفل وارشن یخد هدنراطقا
 ید هدلاح ینیدل وا یواح یسوف هج زا ندنولم

 واح یسوفن هجهدایز ندنویلم قشر هلیتساق کیو
 تالاا « بولوا مقنم هتلایا شب هدلاح ینیدلوا

 ِ ون یخ هروکذم

 الیوا ۱
 لار دادوج سوغرو
 هقنس وق ونورغ ول

 هراجالاداوغ مهلیتساقکی هیعلاپ مهلیتساقکسا
 دیردام ودنا ا

 هدل وت هب و وغس

 هب رو
 هل.تساق ۷ ندنضارقا كنتلود امور

 وآ وسوتوفیسب و ء نل آ ربارب هل راف رط راس كان هی

 هام ومع مسا توغو شم

 ۰ نم هی كن هشح و ارق شلو تره

 ي ندنفرط مالسا ةانع هدنسر دالیم خیرات ۷1۱

 سلدنا راسو هبما ی تفو قوح ر هل فو ا

 یسا ار ندقدلاق هدنلا یسهیمالسا تانک

 زاتم هلناونع « کاح » هدنرلف رط ضعب كن هلبتساق

 ؛ شا روبظ راکب قاط رب لقتسم قوچ زا و
 ءقرورا هکذتک یراذوفتو مکح درلن و و

 هلىتساق هنر ندنرلجما هدنسپ دالبم جرات ۹

 هد ۸ ناونع و 6 بولر و یا یو

 هاک ینللارق هلبتساق . یدشفلوا لب وحن هغللارق
 عیسوت TF «قرلبرآ هاکو كرەشلرى هلنوقل
 « كرهشلرب یخد هللا ەلىت اق 5 هراد

 توق ههرکس ندکدشلرب ید هلبا نوفازآ تاب
 نالوا شا تعانق هلیسیلاوحو هطانغ « بولو

 ٴ هکمرو ماتخ هد ۱٩۲ هن هیمالسا تموکح

 هیچ ندهنامرج ۳

+ + POI 

 ساق
 نالیتساقندنقوواو ؛ شتا هطاحا یهنایسا نوت

 ۰ ردشک هنمکح فدارتم هلظفا لوتایسا یعما

 هدهلیتساق لوا ندندبحوت كټ هينا بسا نوت
 ادل هلسیماسا كوو ےک ااو لار

 : ردبتآ هجورپ یرلتموکح
 ۱۳6۲ ۰ سنوغل | یعتث وا ( ییادناخ هراوات )

 ۱۲۸ ۰ هعکناس یعندرد | ۵۶ دناشد رق یر

 149 دناندرق یعندرد | م.م هکناس یجنکیا

 ۱۳۱۲ سنوقل آ یجب ر نوا | و .پ۲ سن وفل یعنلا لن وگل
 ۱۳۵ ۰ ورد ا ا م

 8 ی لنوغا را و هقا روا

  ( Es Eیادناخ هراماتسنار (
: ra rr 

  CSEیرته یعکیا ۱۳۹5
 ۱۳۷۵۹ ناژ یحرب ۲ سر 2

 ۱۳۹۰ خروس یا سن وفل | ىج زكس

 E ناز یجنسکیا | ۷ 9 ی
 sor یرته یجندرد دناسد رق یجکیاو
 bs یجوزو البازبا یت رہ | ۱۱۵۸ سنوقلا یجب زوقط

 كيلوتق دناندرق | ۶ یرته یجب ر

 ۱۵۱۰ یدیحو كن هيناپسا | ۷ دناند رف یجچوا

Castiglione ( ) هداسلاسا 

 e هب ویلیتساق

 بونج هرتم ولیک ۲۲ تب شرو هدنتلایا
 ه ۰.۰ «بولوا هبصقرب یزکسح اتق هدنسنقرش

 ایرتسوا هدهصقو نوبلوان كوس .ردراو یسلاها

 هدایلاتبا هلعس) و  .یدشمتا بولغم ی رکسع

 ؛بونلوب یغد رلهبصق كچوک قوچ رب رکید
 .رارونلوا قبرفت هلتفاضا هنعسا كنهطخ یرلقدنل و

 (GAA ا ( Kaseda ) | هدساق
 هدنتلابا ( نوحاس ) كنسهریزح

 -هدیلامش ضرع ۳۱۳ ۲۵۲ و هدننرق قرع لحاس
 . ردراو یسل اها ۳۱ ۵٩۵ «بولوا روش

(Caceres) ۱ ۳ امرتسا گی هننایسا  

 هد ردامو هدنس هطخ هرود

 یزکم تلایا هدنسیونج برغ هرتمولک ۱
 هلاقندرل رع «یدلاها ۱

 عساورب یواح یلکیه میسجر و یمهینبا وب ضمب
 ىس هعلق و یه ER كنهصق . ردراو یلادبم

 هدنکناكت هن تشک بولوا هدنرزوا كنهنرب

 ۰ داد دلش سد فصن

 كنسهطخ هرودام رتسا قلایا نش یا

 “لاش بولوا ترابع ندنسیلامعش فصت

 اقرش . هلوا ندنفرط قرش لامش .هقنامالاس

 «بول وا هبصقرب



 ساق
 یغد ابن « هلبراتلایا زویاداب ًابونج « هدلوت
 ینهییتس | EE رددودح هلل دو دح زیکترو

 ۲۳۹ ۷۹۳ :بولوا هرتمولیک ع برع ۱۹ ۳
 ؛بولوا مسقنم هباضق ۱۳ تلایا .ردراو یسیلاها

 «هناغو سودرغ هدنتهح لاش .ردیواح یی هبحان ۲ ۲ ٤

 لسالس وردبناسو هبولادآ وغ ید هدنتهج بونج

 یرهبمشو یراکتا كرلنو ۰ بولوا دتم یلابج
 یسضارا « هلغلوا دتع یرغوط هنسهتروا كتلایا
 هرغ ندقرش ندنسههروا كتلایا . ا

 قد وو دن قا یغنامریا ( جا ت )

 قلایا روک ذم رهن . رالپ وط یخد یا نا
 اهدو عفن سم اهد ىلا فصل «بولود هب کیا

 «روتسم هلرلنامروا یرلفرطرثک | .هدهسا قلغاط

 هد یرلجا ۲ رادهوبم هلل رلغابو یمهب راح هایمو

 یا جد ها یی وج بم
 نر یواش فراق رظط شک اه بلا یا
 یسهعورزم "یضارا ی « بولوا ڵه رطعه

 یهدلامش . ردهداز اهد م تایوبحو

 روتسم هلراراق یدمرس نامه یرءهورذ كرلغاط
 . ردهدنعاغترا هرتم ۰ یسکو كا بولوا

 هرتم ۱۵۵۹ هسیا یعفترح كلا ندرلک هدیونج

 یرلکو ی لا كرا ها نیا ندلامش . ردکسکو

 ؟ ردقوح

 . ندنتلایا هغنامالاس هلما ( راتیت ) نلک ن دنتلایا الیوآ

 ییعنکیا درو . رد راربن ( نوغالآ ) نلک
 تسوا كن رب وك ر وہشم هلکغد ( هرطنقلا )

 دكرلننیا ندیونج .رولیکود هنغامریا جات هدنفرط
 رد € رولاس ) و ( هتنولآ ) هدیرلکو س فل
 تموم نزاب « هدهسیا عات هعافن را یساوه

 . ردعالم همثدلوا نشیقو قاعص كب هرزوا

 نویلو لاقترو هدنرل داوو هرد ظوفحم ضعب یتح

 رلهویم لزوک یرلجاغآ نوتز هدنراراب رثک او
 ؛بولوا لولا عیرس كب اوه قجا . ررو

 هداوزی HE یمدتسبءزآ ؛همک هطانودنوک
 راهقیص لیتو هدنرفرط ثکا « ندنفیدلوا
 ۳ تبنم كب یغاریوط . زالوا اک

 ا ار تولوا لام كناينغا یضارا
 1 حالصا فرط کا رهو « ندنرلق دلوا

 «ندنرقدشیلاح هبهدافتسا هلتحز زا .بومشلاح
 یک یعع یضارا ثک او ؛ ردلمهم ك تعارز

Pot» اى 

 فک كراڪحاو نداعم .ردقوج كب یرلب روس

 . ردزآ كب یراناذلوا جارخا « هدهسیا دوجوم
 كا  بولوا قوج هدیراهجایاو یسهیندعم هایم
 .رد ( سازورب ) و ( سویناب ) یراروهشم
 ابق ضمب ندکو « بولوا یرک كب هیلحم عیانص
 قانح و نوا صو هیغاید تالومم هلناجوسنم
 تراج ۰ ردترابع ندنلانعا راش یک كااموچ

 زیکترو ندنسیلاها . ردیرک كب ید فراعمو
 یسلاها . ردقوح كب رلن دیا قليتاڪت هدندودح

 هرزوا تموم 19 یراقدلوا ريقف كب

Eردرلمدا یلسومانو روسج  . 
Caceres Nueva ( ( 

 كا كنبريازج هنیپیبف ۱ او سرساق
 هدنتهج بونج كنس هرب زج نوسول نالوا یکویب
 هدنسقرث بونج هرتمولک ۲۸۰ كنلسامو
 ناس ) كنو و هدنرزوا یره ( هغان ) قرهلوا
 هدراق وهرتمولیک ۱۵ ندنبصنم یهدننوق (لکیم
 6 بولوا هبصق 7 مظتنم یزک تلاا هان

 . ردراو یسلاها €

( Cascaıle Range 

 ا ۱ هجا ر داقساق

 ندلامش هجو یسییرغ لحاس تانیلاعش یاقبرمآ
 ندلحاس « بولوا لابح "هلسلسر دتع هونح

 .روینازوا هدیرجما هرتمولیک ۲۰۰ یراقو یعاشآ

 یلاعت ضرع ۲۰ هلا ۱۳ هدنلخاد هعقج كلام

 (هداوناربس) هدنلاعش كنغاط (هتساش) و هدنراهرآ
 ( تامالق ) ندنسهلسلس « رلغاط یراق » ىنعإ

 ۶ رنازوا ییغوط بی ۰ بولیرآ هل داو

 امش ضرع 4 0:۰ هدنجما یروهج نوغرواو
 هنغاما (نوغروا) هلرکید مانو (اییمولوق) هديل
 زاغو رب « بولیکا هدنروص كجهرو 3۳9
 ۰ بولسکو 3 هرطص ندکدتا مک تخت

 ضرع ٩ <« هلا قش ینتروهج ( نوتعنشاو)
 هندودح ( نوینیمود ) بات هبمرتلکنا هدیلایت

 هروکذم هلساس هدنلخاد نونیمود .رولوا لصاو

 4۰۴ قرهازوا یرغوط هام هلالیم زار هبرغ

 كسکو دا . رولوا لصاو ردق هب یلامش ضرع

 كلا كرلن و < تولوا هدهعقج كلام یراهورذ

 ( هموشات ) نالوا یعافترا هرتم ۶۳۹۲ کسکو

 ۱ ور هل راهلکرخ و ربغیص «نوبق «بولیئاللوق

E e O O 
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 ۳۳۰۰ هسیا ىرەت یهدنوبنیمود .ردسهورذ

 قوچرب ندنسهل ام کیا ره .زغا زواجت ییهرتم
 ندیرغوط رلننا ندنفرط برغ « بونا رلرهب
 رحم رانا ندنفرط قرش و هلدتعم طيح رحم

 (رسارف) هلا (ایبمولوق) روکذم بصنم هروک ذم
 رولکود او سا هن رلقام را

 اش سا ) Kaskaskia ۰ م

 ی رس ا ۱ هیکساقساق

 رپسا ) هک « ردرهن رب هدنتبروهچ سینویلبا

 هدنسیلامش قرش هرتمولیک ۷۰ ًابرقت ك (دیلففنی
 ‹ قرهقا ىرغوط هیرغ بونج <« هلام
 هرتمولیک ۲۰و ؛ ترف هنغامرا ( یبسسیم )

 < كرهديا نایرج "یزاوتم هلروکذم رېن ردق
 « هرکص ندکدتیا عطق هفاسم كلهرتمولک ۰

 هروکذم رهن ندلوص هدنناي كنهصق نالوا یاس
 اص هئنافس ریس قوت تسارع 2 رول وا بصنم

 روکو رادلوصح و تبنم ینارطا « بولوا
 یسارح .ردنرابع ندرلرب روم یواح یران دعم

 ندلوصو غاص . روینلو رلهبصق قوچرب هدنرزوا

 . ریل آ رلیاچ قوچرب
 ت ع کن هنا ا( 2517 ۳

 هرتمولیک ۳۷۸ كنار و هدنتهج ۱ لس

 عبا هنغامرا ( رسو ) قرهلوا هدنسي رغ بونح

 هلرا هت روصت نایاشو هدنرزوا یره ( هدلوف )
 كنتلایا ( هسه ) هدنجما یداور لزوک طا

 ؛یسلاها ۷۲ 43۱ ۰ بولوا رش 7 8

 ۰ نیل اراد ۰ یتکم میانص ۰ ییدادعا بتکم

 ۰5 یسهناضتک یواح ی دلح زواعم ی

 «یسهناخ هن وع یعیبط جرات یبهناخدصر «یسهزوم

 عنصم جاقرب « یسهیلع تایمج ددمتم «یبهناخرا

 لزوک هدنرزوا كرهن «یسهیلاع ةینبا راسو ییارم
 ۰ یرللکبهو یرلنادیم ددعتم ؛یسیریوک ریکراکرب

 كه وک لزوک هدحراخ «یرلقافوس مظتنمو عساو

 چوا رهش .ردراو فا رم رای اا یرهعاب و

 یراقوب هنبرب «یکسا هنیرب ؛بولوا بک م ندممق
 . رويل رب و یماث لساق یی یغامنآ هننررکب دو ۹

 یارس( ههوپسلو) هدنن رع هرتمولک 6 ك روش

 . روینلو یروپشم

6 
 ساق ۱ ۳5۳۱

 یتعی( روت ) کت هسنارف (02556)) ۱ ا ۳
 ( قورب زاه ) هدنتلابا لاش ل

 هبحانهدنلاعش هرتمولیک ۱ كقوريزاهو هدنساضق

 « یسلاها ۲۰۰ « بولوا هبصق رب یزکم
 یرهشرباف هراس و باروج « هلتناد «نوناص

 .ردراو ینراجت تاناوبحو

 ( لسو هيلع هنلایص ) تانناک رخت ۱ ۳
 یسجنر كنروک ذ دالوا سدا ]6

 ؛ شم وط ند ( ابضر ) هجمدخ ترضح «بولوا

 هدهمرکم کم هدحو لوزن لئاوا هدشاب كجوكو

 فالتخا هدنقح نس یهدنلارا .ردشعا لاح را

 ییا رب یرلضعب و كلن وک یدب یرلضمب « بولوا

 .ردرلشع اتیاور یک دنا تافوهدنشاب هدایز ايو

 كلوب نمدنفا ( راسو هيلع هللاص ) هللالوسر
 ءردرلثمروس کت ) مساقلا وا )هما

 .ردروک ذمتاذ چاقرب هلم اوب یخدندهب اعم

 چاقرب آه جورب ندنسارعش نارا ۱

 : ردیصلخو مسا كتاذ ا 7

 ندناداس مظاعا هک« یذبانج مساق یو

 یوفص لیعاتسا هاش «بولوا تاذرب لضافو ماع

 تافتلا قوح ندهلاراشم هاشو ؛شماشای هدننامز

4 

 خرهاش » « « همانهاش » . یدا شمروک ماعناو

 ۰« نرشو ورسخ» ۰« نونمو ییل » « « همان

 راسو یرهمونظم هلبراناونع « ناکوچو یوک»
 -وظنم « نونجمو لیبل » تب وش .ردراو ینایونثم

 : ردن دنس هم

 شنی زا يس دعاس دش

 شنیتسارد لق لا نوچ

 (کسردنف مساتلا وا یم ) یسیتکیا
 ندنسه رق ( كسردنف ) ندننافاضم دابا رتسا

 .یدا یدیرف كن ر صع اک مولع « بولوا

 نیطالس ءبودا تحابس هدناتسدنهو نارا

 اذه عمو ؛شمروک مظعتو مارک | ندنفرط اصحاو

 مولع . ىدا شمه زاو ندشیاشاب هناشیورد

 “لاسر » هلج نازاو یسهلاسر چافرب راد هی هیمکح

 .ردراو یرامشاضعب و یرتا رم هلیناونع «هبعانص

 2 دو تب چافرب وش



 ساق
 قس ایز شوخو رفن نارتخا نیا اب خرچ
 قس الاب رد هچره دراد ریز رد ینهوص

 تقرعم نابدرت اب رکا نیر ز ترر ص
 ۱ اد اب دوو الاب هیشاخب
 یرهاظ مهف چیه دبا رد ارتخس نیا

 تس انیس یلعوب رکو قس رصنوا رک
 EE ( مساقلاوا رم ) یسج+ وا دن

 د ووا تب وش .یدا لندن ریش ءاضم

 الو هاش تبح زا لد نشور

 متر كنس افصز دوش ف رد

 لی هک یر دک ما یک دریا

 «هلتاحر هناتسدنه هدننامز اتش رک | ًه بولوا

 3 هرکض ندقدل وا لئات دن هاو كہلاراشم هاش

 E تس وش . یدشعا تد وع هننط و

 دیدن مارا ماهدیروش رطاخ اج جج
 تسا سفق نم لد ره رکھ فاقآ هہھ

 یرزاربش لها «بولوا لناشاک یس 2

 ۳ زکات وا تب وش . یدا راو یتبسأنم هلا

 تانا در دوش مینک در هک ار نآ

 دانه یسرام لد هاودای" دود

 ۳ EEE ) ىلع مساق دیس ) یسهتل 7 شف

 زیلکنا « بواوا ندندالوا یرایلاوک ثوغ دیس

 .یدروینلو رومام هددابآ خرف ندنف رط یتموکح

 * ردگنوا تب ییارب وش

 درادب ربیخوا دیط یی لد

 درادن رکم یرتا مقشع

 مساق هک نامز نبرد تست نا

 دراد رس

 ندارعش وکشوخ (نیدلاجارس) یسیجتدب س
 : ردکنوا تیب وش «بولوا

 مک ییانغ ضرع متساوتمم یدمآ

 دنا ینایوک هکر وآ موجه دش نا دنچ قوش

 هدنتلایا ناسارخ كتارا ۳ 7
 ددا اک لاق كدپعو ۱ داب مساق

 ناع ك ( دور تشکر عبا ه ( دور ره )

 ۔ ریہش رهش ( سوط ) و هدنبرق یاقاطب ییدتبا
 كنار ا «بولوا هبصق رب هدشناپ یرلهارخ كنب

 در ادن رس درد و

 هل ترب شع درکرب ررب د شدت یرهود لوقم كلا

 رد کف
 كشورفر و هدنتلایا ناردنزام كلارا هنب -

 رزخ رح قرهلوا هدنشیلاعت برغ هرتمولک ۵۵
 . ردراو هلکساو هیصقرب هلعاو ید هدنلحاس

 ۸ ۱ ۱ س ۱ ق ۳5۹۳۲

 لدنس ارش ناربا. ۱ ۳

e ۱ 01  
 «شلوا رهظم هنمارکا كهاش رک ا هلتحایس هناتس
 ۱ راو یلاود بت رح . ردشعا تافو هد ٩٩۹۰۵ و

 ِ . قدمهلوا سرتسد هننراعشا . شعا
 ت E مت ۲

 ندرکنراد نالوا ینطو ۰ بولوا ندنطاطخ

 بتا یط هدیلع یقیرط « هلدورو هتداعسرد

 ۱۲۰4و «شلوا لئان هنسهاب لوسناتسا بودا

 طخ هسرزوا یسهاد E . ردشعا تافو هد

 (یرابغ) ندننیدزای فیرش صالخا هللا نرابغ
 «هدهسیدیا هدنساوعد تدایس . ردروپشم هلہبقل

 . ردلوهم یسل

 -ارعش ناتسدنه

 < تولا قدس ۱ یداپا ربک | مساق

 ا ٠ لأ تال هدهرک آ
 - رفط » هنمان كا رک | یلغوا كلاخ دم تسود

 هموظنم ر یسراف هلساونع « یناخ رک ا همان

 یخدندنرفس لباک كرازبلکنا هدنو هک « ردشمزای

 لاکا هد ۱۲۰۰ یهموظنم و . رویدیا ثحم

 و

 ن ی و ف ا تا ي وو ی

 . یدمهنلاوا سرتسد هن راعشا

 ندنویفوصمظاعاو ندارعش :E | ر اولا مساق

 نیدلاردص خشو ؛ شتا تأشن هدزیربت ۰ بولوا
 ندقدلوا لخاد هفوصت قیرط « هلاستنا ه سد زا

 « هلتعزع هنیراتهج نوزق و نالک « هرکص
 هدعب و ؛شعا لاغتشا هلداشراو تضایرو تدابع

 درب کا هداروا « بوراو هناره و ناسارخ

 لر یرلغا تیغرو لیم هدایز هنتبع شاد

 رهش « بولوا بحوم حج تخحاشمو ع

 یناطلسخرهاش نالوا هدکمروس مکح هدروک ذم

 یا دارت یاره ۰ هلغقو ص ههو ندنسیدنک

 « هدهسبا شفلوا فلکت هنسیدنک هلیسب الوط

 هدنکرحرب قجهلوا بجوم یدیعس ندنیلس راید
 خرهاشو ؛شعا عانتما ندنکرح «دكرهید مدغل وب
 هدازبش تیام « ندنفیدلوا یضار هنلامتسا ربح
 جی ۰ درهدنک هنناب كټ هجرت بحاص رغتسیاب



i 
 ساق

 مالک لقن هتسهلعسم یجارخا ندناره كنس دک

  aرا
 یتبس وش كدرس كر هد زکسروغا لم

 2 شموق وا

 نک هار مزعو زیخ رب نک دان وک نک مساق

 ناسکرک شیب رادرع نکف یطوط رب رکس

 نزکلوس یش رب 4 همدشیا ینو مساق

 تدم ی ع شمقبح نداره 3 بول رضاح ناه

 هنارهرارکش 5 ار ندکدنلکا هددنق رمو ج:

 هننط و ه دعد و ؛شّعا تماقا تقو لیخم .بواک

 هدهاریانئا 0 بوقىح هل وب «هرزوا كما تد وع

 هلغهارغوا هغابرب هدنسب رق (درجرخ) هد رق ماج

 بحاص 3 ندنکدنکب هدایز یعفومو اوهو فا

 رار 5 فلا هداروا تدمر 3 بوشو وا هلغاب

 نبتاص یغاب وا اک ناب سو شمرو

 ةَ 3 هلرلمر دتا ۳ ضد نکسم رب ۰ بول

 هداروا هدنخرات ۷۳۰ ۰ بوریک هداروا یر
 3 بوشوا ن فد هدنحا كعاب و ۶ شا تافو

 هبرت رب 1 هنرزوا یدقه یون ریشیلع هدعب
 رصتخم هلساونع « نیتشاعلا سیا » . ردشلیا اش

 3 ردن دهلج وا علطم وش

 دلاح هماحو زوسناجمیقشاعو مدنر

 كابهچ ناهج رکفز وت مغ تلود اب

 و ۷ تكیاتسدنه 1 ۳

 یهاعجار )3

 هیصقرب ا اک دش عو و دنغاعس دا

 ؛بولوا یسهلعرب كروكذم رش یس, رغوط اهدو
 هلناح وسنم كساو « ردراو یسلامها ۳۳۹۰

 ۰ دوو
 هدنسهطخ نکد كناتسدنه ۱ دیر

 NEE ناهاش دیرب : مساق

 « نکیا هلوک یجرک ایو كرترپ لصا نع « بولوا
 ؛شلوا یریزو فسا هاش دوخ او

 ۸٩۸ تیابن « بول هنیلا یروما قتفو قترو

 ییانوا . یدا شما لالقتسا نالعا هدنخرات

 .ردشعا تافو هد ٩۱۰ ۰ بوروس تموکحب 8

 ندهاش دوم ید یدانآ دجا درب ریما یلغوا

 س | ق ۳۵۳۳

 لغوا كنوو ؛ شعا ذاختا زكر « هللا ذخا

 ندنلسن 9 ساق ۰ اه یاونع داش ديرب

FEدیر نالوا ناب  
0 8% 5 ۹ 

 یجنشب كنتلود ناهاش ید 1 4
 دایآ دجا هدنخرات ٩۷۷ ۰ بولوا ىر

 فلخ ههاش دنر میهآ ربا یردارب هد رادرب

 د ندکدروس ی هنس چواو ۴ شا

 ینلخ یات اتش درب لع لغ وا ۰ بودا تافو

 . ردا

Eیریخآ كنرالغوا نامهرق لر  

 ن دزع# كن امهرقرابد «بولوا 5

 نایصع هدننامز ینانناخ دم ناطاس عتفلاوما هرکص
 قوس رکسع اداب قحا مظعا ردص . هلکعا

 طض ندیک رک بولغم ی بودا

 ؛ شقا الا هنساغود كيدنو « هدلاح ییدتا
 «بودبا نایصعندیکی هدننامز ناخ دیزیاب ناطاسو
 ۸۸۸ تامنو ؛شعا تواعم ید هج ناطلس

 یرالغوا نامهرق هلکن و ۰ بودا تافو هدنخحرات

 . ردشل وا ضرقنم ىس هلالس

 (قباوطاان عاجشوا)

 ندارعش رهآشم

 رادو لص وم 3 اک ینردلوا

 حدم ییا عا و كولم « هلتحابس هن رلفرط ا

 وش . رد شعا تافو هدن را ۰۷۰ و ؛ شاملا

 ۹ ردکتوا تب ییار

 اقنلا مو اهما وق زم تمدق

 نابلا نوصغ اليخ تطقاستف

 یلقع ءاکملا ایذا تکت و

 ناسنا ق : ایا نلتفت

 مکیف یيح پحا و مکیحاو
 یاشنا لع مکردق لحاو

 ید رف كند رصع هدن 0 ربسش و ثدحو هقف

 «بولوا هلوکرب

 هل.دغوا كنسيدنفاو ؛

 | نیسطانب مساق
 یدادغب ۰ بولوا

 هاشم ) كمع 0

 « بولوا نادا و الع

 سنلایور هدنارهیردب .یدبا

 شم وطهداروا هجرت بحاص

 هقا رع هدعب « بودا لیصحم هداروا هدکلر



۰ 

 سا ق
 ۴ لیذ هنخ رات تن هماش نا « هقشد ندنانلأت نالوا E هدیسع وا 3 یراصنا دیز وا 0 هلدورو

 یک ارفو یناسک « یبارعالا نبا « یعصا « ىنثملا
 سی ردت هدعب و ؟ شتا بدا لیصح ندرهاشم

 هللادىع لباقم هرلب اتک ینیدزای ۰ بونالشاب هتل و

 هشاعم شقمو هراهزاج كوب ندنفرط رهاط نب

 نوجا ج یاضا هدنخرا ۲۱۹ .یدیشلوا لئان

 هداروا هنرزوا ایّوررب کیدروک «بودیک هزاعح
 سو هدهمرکم ٌهکم هد ۲۲۳ ايو ۲۲۲ و ؛ شلاق

 نیش رگ .ردشعا تافو هدهرونم هنبدم هدتناور

  ههلشاب بول وا ینهرتسمو هم تافیلات هدایز
 6 لاخمالا ظ « 6 فنصلا تب رفلا » : یر

 رک ذ لا » Kk وودرلاژ روصتلا » ۰« رعشلا اعم »

 1 ثادح الاباتک» 6 بالا باتک » ۰« تنّولاو

 ناعالاو نآرقلا یآ ددع » ۰« یضاقلا بدا »

 و «لاومالاباتک» ۰« ضطاو روذنلاو

 ینردل وا شعا قلضاق هئس نیل نوا هدسوسرط

 . رد وص یخد

 قیدصاارکب یا نب )| دمت نب مساق
 ندنیمبات رابک ( مضر

 لدهععس EFE ندا روهظ هدهرونم هندمو

 «دكرهشبت هناوذ قوحرب ندمارک ٌةهباص «بولوا

 راک یخد ندنسیدنکو ؛ شا تیاور ندنرلیدنک
 یوق . ردرلشعا تیاور تاوذ قوجرب ندنیمبات
 یمهدلاو . یدا ید رف ككننامز یخد هدءروو

 (هضر) ندیاعلانز ماما هلغفلوا یرق كدرجدزب

 ۱۰۲ یو ۱۰۱ .رلیدا هداز هزي هل رلترضح

 ( دیدق ) مقاو هدنسهرآ هنیدم هلبا هکم هدنخرات

 هدنراشاب شم هدننافو .ردشعا تافو هدنسهب رق

 ۰ ىدا

 - ن دم وا ندلا لع 2

 ا ا د ن مساق
 « بولوا ندهمتاو ندالع ريهاشم ( لیبش الام

 ؛ شم وط هدنرهش هلیبشا كسلدنا هدنخ را ۰

 ثیدح عاقسا  بودا مولع لیصح هدارواو

 هزاحو بلحو ماش « كرهدبا دالب رود « نوجا

 هلبا هدافاو سیردت هدسرادم شمبو ؛ شلکر دق

 ۷۳۶۰ «بودا تاقواراا هللا فینصت و ترول

 راد هثدح .ردشعا تافو هدنشاب ٤ ه دنخ رات

Oسا ق ۱  

 .ردشمزاپ خراترب هرزوا دلج شب « هرزوا قالوا

 قوچربو « شمزاب رلباتک قوچرب هلیطخ یدنک
 فقو هدننافو « هلغلوا شمال, وط ید تا دلم

 . ردشعا

 ناطلس ینوناق ( هلزوک ) ۱ e یراق
 ندنسارزویرود ناننایلس | ۳

 نشو یسلاو رصم هدنخ رات )۹ بولوا

 :هلکس کم زال یندبعت كناشاب دا هدندبقع «هدهسیا

 دجاو ؛ شا تدوع هل داهسرد هجرت اض

 ةنس « هش رزوا یابخ نالو عوقو كناشاپ

 ید هعفدو « تولوا رصم "لاو ا هده رول نص

 كي رصم لاوحا «هدهسيا شتا كليلاو ۹11

 كناشاب مهاربا مظعا ردص « ندنفیدلوا قیشیراق

 ؛ شلل ر دلاق اشا مساق  تودنآ اضتقا یک نع تا ذلاب

 « بولوا یا رزو ا ندنندوع هلداعسردو

 هدنرلتع زع هنن رفس ناتسراج كناخ نایلس ناطلس
 4 بولوا یسلاو هروم هدعب و ۶ شلوا ماقمع اق

 . ردشعشایعوا تقو لبیخ هود و هديل وات

 یسهریبک “لح اشاب ےساق کهدنفرطتسوا كنهناسرت
 . ردشفلوا همست هلیعسا كنون

 یرود ناح نایلس ناطلس ینولاق ها دن

 ۲ ردراو یخد اشا مساق ر 8 ندنشاوزو

 هدنرلتیعم هدنفلف رصتم اسینخ« كپلاراشم هاشدان

 بقاعتم ین رلنونام سولح « بولوا رادرتفد

 قوچرو ؛ شلوا رترب یردق هل سها ترازو

 ینوتسم « هن رزوا یسوززآ « هرکص ندنامدخ
 ۱۳ ۱  شقوا دعاقت هلا شاعم

 ی رحه نرق یجکیا وا و مساق

 «بواوا ندنسارهش نارا

 ندنسارعش نارا

 كکنلروع « بولوا
 یمهموظنمرب هلسناونع « همانروع » نیبم یتاحوتف

 ۰ ردراو

 یو رس

 نیطاطخ ریهاشم نا ربا
 ۰ بولوا ندنسارعشو

 یسهظفاح "هوق .یدیاراو یلراهم یخد هدقلماسر
 ظفح یت زوتوا هدشیوقوا رب «بولوا هدای زن

(۹ 

1 ik 
1 ۱۳ 

4 ۶ 



۱9 5 0 2 

 راق 0
 هاش . ردتعا تافو هد ۷ .رد وص ی

 ۰شمردنا اعدا یغیدلوا ندنلس عايش

 « تولوا ندنسارعش نارا "

 زا اعا
 یناب رمو افو زکره هدوبت ییوت وچ
 یا سک مچ وت دناع سک چی وتب
 هنسهدام « یراغ » ] یراغ مساق

 اشم كناتسدنه ( بش 5 2

 ی ؛بولوا 8 |ىدداق مساق
 هاقناخ یهدنلاصتاو مانا هاکترایز هد ( رانوح )

 .ردفورعم هلکخد یخد ینایلس مساق .ردروم** كب
 هدحوتق ؛بولوا ندهنظم ید ربالاب لغوا

 . ردن وفدم

 ر دلامجحم مساقلا وا انالوم

 هم نارا( نیک )یک حسا
 - رکاش كنیماح نجرلا دبع االومو ندنسارمش

 یسودرا كرو ریما یرد «بولوا ندشناد

 : ردنشوط مدلباک ییدنکو ؛
 هدنتسم كنا اك ازربم یردارب كهاش نواه

 كېلاراشم یازریم ءهلتدوع هتاره .بودک هح

 «هلتلحر هناتسدنه هدنخح رات ۹ هرگش نداق

 کو هدسران تدمر هدشامز ها1۶ وا
 ۱۱۰ «هدنخ رات ۹۸۸ « كره دیا تماقا هدف 1

 , ردشعا تافو هداروا « هدلاح ییدلوا هدنشاب

 : ردندنرامشا "هلج تی قیار وش

 دنچ یرچخ نم ةنيس رب نزب
 دنچ یرداشکی مد رب تحرز

 نامشچ كش زا الد دات افو

 دنچ یرفاک زا وجم ییاگم

oro 
 یدشفلوا ذاحا رک هغلناح نانلوا لکقت ۲

 ۰ هلروس تعحاصح

 كن هسور ۲

 ( نازایر ) عقاو ب ۱ فومساق
 هدنسلاعش قرش هرتمولک ۱۱ ه كنازایرو هدنتلابا

 ثسن رب ( هقوا ) مبا هب ( افلوو ) قرهلوا

 ءبولوا هبصقرب یزکیح اضق هدنرانک لوص
 یک « بیا یز ا ابد « ییلاها ۰

 یتالومم كروک ندنسیرد نووقو لوچ ندنلیق
 ( جدوروغ) هدیدالیم نرق یچ درد نوا .ردراو
 رانا هد ۱۵۲ e توقا سيس ات هلعا

 ندنفرط كنوب .هلففلوا كرت هناخمساق ندنساسژر

EL ۳3۳ ۵ N 

 را ق

 عماوج ضعي هلاق ندتقو وا

 یبلاها .ردراو یراههارخ هم السا تاسسوم

 "یلاما موبلا یسهلحم رب «بولوا لصالا یراتات

 ۱۰ ۰.۶ EE هللا هیمالسا

 . ردلسم یسهدانز ند ۰۰۰ ءبولوا یسلاها

 س یا ه جور 0 ۳

 : ردیصلخم كناذ چاق ]
 » مساق » هک یدناتخ ۶ سو یی

SE PIRE 

EEE 
 تافو هدارواو «لاقتنا هنس هصق ( نوت ) «نکیا

 . ردشماشاب هد ركه نرق یجزوقط يداك

 ( نوت ) .یدیا رهام رعاش رب یلبرشم شیورد
 قیب وش « ندننیدلوا كعد ناغلک هدسراف

 : ردشلیوس هدنقح یره هبهروک ذم
 یمساق هکدشابن دنلب تمه زا

 دوش نوتب عناقو درازک یره رهش

 یهدناسارخ (نیدلا دج انالوم) یی وا -
 «تماقا هدناره ادتا «بولوا ندنسهصق فاوخ

“ ۶ 
 هصو

 . ردشعا تافو هدهرف « هلتعزع هناتسیس هدعب

 هضور » هدنزرط یاتسلک كس زاربش *یدعس میس

 ردکنوا

 دایرق نیربش لعل دای هتسويب

 دایرف دوخ یک و ادرک

 نریش زا لد ناک تفاین داد ناج

 دادیم نیریش ناجو تفکیم نیریش
 ۰ بولوا لناتسدرا لصا نع یسجدرد

 5 ردکن وا تس وش هردشعا تافو هدناهفصا

 نم یهانکی هظل نامه هک بضغ نآ شوخ

 نم یهاوتخ رذعب ییآرد و نابع دوش

 ( دماح یبا نب مساتقلا وا خش ر یسک

 .ردندننادرک اش كناجازریمالم «بولوا یلنورزاک

 دراد رکد درد یبره مدوحو یازحاز

 درادرب درد نبما دک نمزا دنم درد بیبط

 (Kassa, Kaschau) واشاق هال 1 و 4

 كنهتش و هدنتهح لاعش كناتسرام ل
 یّابا ) هدنسبقرمش لاعش هرتمولیک ۲۰۰ ار
 ۱۳:۷ NIE «بولوارهشرب یزک ع كنتلابإ (هنروت



 ساق
 صوصخ هن رسا اپ كل وتق « یسایمداقآ < یدلاها

 «یسهیلاع بتاکم ناو ی: 0 یمهسردم

 دات ینهظوا تراک < اک
Eeتوراب « دغاع < یتا ج ۰ یزلا بلک  e 

 یراجتكاشبا هلناتسهلو یراهق راف هراسو هخوچ
 .ردراو

Lassitrides ( ) « یالق 

 نالوا 5 « یر هطآ

 كناپوروآ ندنفرط ییویفارفج مدق نانوب مسا و

 هک« ردشلرب و هرازح ماطر هدنراف رط یا تار

 تاهنو رلیلجاتراق هدعب « IA هنف ادتنا هرل هطا وب

 ۰ ردرلشعا جارخا یالق ۰ بوشانی رادلامور

 هدنسیشراق یسهشوک یلررغ بونج كنه رتلکنا
 « هدهسان ونظم یرلقدلوا یر هطا ) هکتار وشب (

 .ردقو را ندب دعم رم هدلاح یی دعش هدرلن و

 یاش م ) Cassiquiaré ( ۱ هراکبساق

 لودح رب یعیبطیسب یغوط | هد و رمز هدنسهس وذج

 ایرقت ندنمینم ندنغامربا ( قونروا ) « پولوا
eقرلرآ هدنتروص لوقربهدغاشآ هرتمواک  

 رم ( ورغلو ر ) میات 4 دغامرا ) نوزامآ (
 هدنسهرا قامریا مسج ییا و . رولیکود هنیظع

RIار  e Eیخد یلنبرد  
 یطسو دح

 دا راف

 تهج كب )4 وزلو ) هدر وئح

 ره « هد هسا ردق هرم ۰ هرزوا

 ۰ ردلکد اص EL راس هدع" وم

 ونامرح ناس هل رکی د مان و

San Germano ) ونساق Cassino, ( 

 هروسكنتلایا روالیدهرت هدنتهح بونج كنابلاتا

 هدنسقرش بونج هرتمولک 4۲ كنهروسوهدنتلایا
 CEN ىش ۶ تولوا هصق رب

 صوصخ هنندابع كنولونآ ندنف رط | ون تنسهدغاط

 یرتسانمرب رورمشم شما هیرب یرلهیارخ دبعمرپ
 . ردراو

 ته رهاشم ( sii ) ۱ ی
 هد ۱۰۱۲۰ بولوا نباش اش هک

 هدننونفلاراد هبنولوو ؛ شموط هدنراوج هسين

 ندنفرطاپاپو یسوتانس هيواو «بولوا یم“ تئیه
 اس و ىف ضعب

EEشم ربه دس راپ « قرهنل وا باج هب هسل ارف  e. 

 ندقدنلوا نسعت هرلش رومأم ی

۳5۹۳۹ 
۳ ۱ ۳ 

 فللا e یراکس قوج رب تلخزو یرتشمو

 هننرزوا یراروحم ی دنک اله ره زو محو یرعشم

 جایزا مثاطرب و ؛ شتا نییمت ینراتکرح نالوا
 , ردشقفاب هربتعم را! ضعب یلعتم هته هلا

 لغوا - .ردشعا تافو هدنشاب ۸۷ هد ۲

 دصر هسنارف هلباشا هتئیه لع یخد ینوروتو

 لوط رو دم تکلعو هلا افااا

 تمدخ یخد هنماعا كنس هطب رخ هلنسعت ی رلضرعو

 . ردرلشع |

 ۱ سوساق

 هعفد چوا ( سونیاسیو سویساق ) یسیجترب
 ندقدلوا لات هدهرلتیلاغ ضعب «بولوا س ولسن وق

 «هدلاح ینیدلوا ندناکداز ییدنک نت

 واتس هلا لاها

 ندنفرط وانس «ن وڪکیدتا ی یف

Cassius ( ) اتم ایت سا 

 رد تا كتاذ چوا لندن ره

 ماوع كن هط وضم "یخارا

 لوا هنس 4۸1 نددالیم « قرهنلوا ماا

 فالتا < قرەل روحوا ندنسانق ) نايل رات (

 1 ۰ ردشغل وا

 ۔رادرس ( سونیکتواسویساق ) یسیج کیا

 بواغم هراینارا سوسارق « بولوا ندر
 شل هدنا هظفاح یه روس ES ۵ هدقدل وا

 روهظ هدتسهرا

 مارملا یفرط كنيجبرب هدهیاخاد ٌهبرام ندا

 3 و و شود رہا هنىلا  رصبق ¢ بودا

 « نکیا
 هلحوزت یس هر شمش

 رصق هلا سویمو هدعب . یدنا

 كس ۰ ارکبص شفلوا ونع

 شعب رکیدو هلکنو <
 ؛ شعا لتف یرصف < قافتالا هلرلمدا

 تو ا «هدهسیا سش هبهق رفا
 درادت ا لتیلک هداروا «هلروح ا

 ؛ شعشرب هلا سوتورب هدهینودک ام ۰ كرەدىا
 هدنسه ووا كج هبلف هدنخرات : ۲ دالمملا لقو

 « بودا هبرام هللرکسع كواتقوا هلبا نآوتنآ

 ه دع) )9

 هندی  ردشا فالتا یدنک «هجل وا بولذم

 . رویایقاب هلرظن یریخا كنيريهاشم امور
۰ 5 

 هن ( سویساق سود وا ) یی وا

 ندنفرطب لروا قرام ۰ بواوا لندرارادرمس.,

 ۱۱۳ ۰ نوا نبیل هنندابق كنودرا کهدهروس

E تا © GOL O E POE O SOT Te 
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 E باغ نا نارتا Ee جرت

 085 نودرا هد ۱۷ ۵ « بودا رور

 تاف و کت یا چوا «هدهسیا شعت اط روطارعا

 . ردشعا

 1 سا( 6 5
 هب هیناتون ریطاسا ((/۸5۵10060) ۱ هر وساق

 یرادمکح شدح ووک و

 یسهجوز كن ( اینک )

 یاعدا هدلاجو نسح یئراق هس رل رس زکد نانلوا

 ریبعت ( هدیربت ) ؛بولوا

 نانلوا معز یملا زیکد « ندننیدشیقلاق هشاقر

 راروناج مثاط رب ندزمکد :بواک هبضغ ( نوتین )
 یسیدنکو « بنرخن کلم تنەموق هلجارخا

 هفعآ هراروناج و یخد ی ( هدموردنا ) یزبق
 هام“ aA بوک ییدنک هدعب و ؛ شعا رویم

 . ردیحر هک « شفت

M005(هدنبد )) كماشقشمد 

 دنع هد رع یی هدنتسوا ۱ سو

 یسالص راقمو تاماقم «بولوا غاطرب نالوا

 یر ندیکسا «هلغلوا قوج یایغ راسو هراغهو
 ۰ ردهدمل اقاب هلتسدق رظن

 مد تغاخس 52 كنتالو هوق او

 تر هرتمولک ٩۲ كنهلاطت 1و ۱ 4
 طاع هلراهن روتسم هلنامروا قرهلوا هدنسب ونج

 ی زکص اضق اک دنرانک تب وص ریمدو هدهووارب

 ۱۰ ءیسلاها ۲۰۰۰ « بولوا هصق كحوک ر

 ۳ ( و یدجسو عماج

 تع یا غا و تالو یساضق شاق

 (EEC سنا ها ک

 یلامش قرش «بولوا رر یکشلا تو هدنسس ونح

 نیدآ بر «هلیساضق یلالا كعاعسوا هنب ندنتهح

 هلزکد قا یخد ۱ ونح یایغاعس اشتنم كتتالو

 ی: ۲۲۸ «بواوایواح یهرق ٦٥ اضق .ردطاح

 ًالماک یروصقو (؟) مور ماکتم هلناسل هک رت

 قلوا م
 یبضارا ۷٤۸

 . ردراو یسلاها ۳۹۰۰۰ « هرژوا

 « بولوا ترابع ندعود ۰

 . ردعورنح ريغ یرکید فصاو عورزم ینصن
 « بواوا یلغاط یراذرط قرشو لاعت كناضق
 فرط هب روا .ردروتسم هلرلنامروا ی رلف رط شات

 ریمد ندنجما ۰ بودبا لیکشت هووا رب ی هسیا
 لدتعم یساوه .راقآ یاچ جاقرب رکید هل

 «هبرآ « یادغب ات ار

 كرهویم هلنابوبح راسو دوخت ء رصم < رادو
 هلتعارز یسهیمالسا *یلاها .رولوا لصاح یعاونا

 . ردا لاغتشا هلتعنصو تراجح یرلناتسرخو

 ( هریم ) و ندنسهلکسا ( یایلاق ) یناحارخا
 زیاکنار ربهدهتفه ییا هرلاروا «بوقبج ندننایل
 یراص ) هدننب یسلاها . ريشا ید یرواو

 یرلتریشع ( یلغاط ) و ا

 تاناویحو نیشن هیخ ن الا رلنوب « بونلو یغد
 و هلکم ر دشت

 ةاو هدنتهج لاعش كنیچ (0:0۱) ] ما ۱
 نایک دهتلوک شاقلاب مدنتلابا هل وق 1 ۰

 نا تب نا «بولوا رهن ر ا هنغامرا ( لیا (

NEهب رع «هلناعن ندنغاط یوا ط ود رح  

 یداورب یواح یرلاع لزوکو تدنم یغوط

 ندنایرح كالهرتم ولیک ۲۰۰ «یقرهقآ هدنجا

 هدنسیقرش بونج هرتمواک 4۸ كنهلوق « هرکص
 ْ رولیکود هغامربا وک

 هدنتهح قرش SE هدناتسا اغفا 4 |“

 هدنب یشهرتم ولیک ۷ ۵ كراهدنقو ۱ 4

 كن رهن ( دورشاق ) میا هنغامریا دنله قرهلوا
 . ردهبصق ر یزکس اضق هدنرانک لوص

 مسا ر ناشاک ی هدناربا ۱ نا

 1 هدام ناش 1. ودن

 ] ۰ تعحا س

 هنسهدام « هس AE ۱ واشاق دس ۵ ام ق Kaselha وا

 ] ۰ تعحاص

 هوک هک «ردرهنر هدناتسن اغفا ات

Eندنسهل ام یونح كهايس ۱  

 یعوط ه رغ بونج هدعب و هونج « هللاعبن
 هرکص ندقدلوا لصاو هنسهیصق شاق « قرهقآ

 ندکدلکود هنغامرا دنلهو « رود یغوط هد رع

 هدنفلقاطب (رازمن) كناتسس رار هلکن وا . هرکص
 وک ھا رس یار رولا

 . ردهدنفلن وزوا

(Cashel) 0رتسل وم هدهدن الرىا  

 ةتعاخ س ( یدو كلا لش

 هبصق رب هدنسیرغ لاعث هرتمولک ۲۱ کالعولقو

 كنتلود رتسن وم هلبتقوو یسلاها ۸۲۰۰ «بولوا

 یسهقیتعراث 1و هینبا ضمب .هلفلوا شفا و یزک
 . ردرا و

۹ 

0 
/ 



 شا ق

 كدیفس رح ریازج ( K0 ) ۱ ۴ او

 (هبرک) و هدنونج یاپتنم ۳

 زی هدر یورب (وردنس) كد رک هلیسهرب زج

 لیکشت اضقرب قلم هنغاعس سودر «بولوا هطآ

 هرتمواک ۰ كننورب روک ذم كد رک . رولدا

 لوط ۲۵۳ هلا یلامٹ ضرع ۳۰۳۱۰ "و هدنقرش

 ابرقت یسهیعتس ٌهحاسم « بولوا عقاو هد ق رش

 .ردیشک ۵ ۰۰ یسلاهاو هرتمولیک عیب ۱۰۰

 مور یروصقو ملم ی ۱۰۰ زکلای ندرلن و
 یحاوس . راردلوفشم هلکلیصم هییلشاب « بولوا
 راط یخد ینغآ كنناهت « بولوا طاع هلرلاق

 للاب زکلاپ هدهعدق ٌهتمزا هطا و . ردیلهرطاخمو

 . یدیشلوا ملم راناصروق هدعب . یدا روهشم
 كيە شحو ماوقا راشو ندرلن وه هداطسو نورق

 و رادّوانرآ قاط رب ندا نطو كرت ندنموعه

 هب رح ترا یرلکدتا < كرەدىا تر ههر زج

 لالتخا نانو ۰ هدهسیارلشع ارامعا یخ یهطا هل

 هلا لاها مور هدعب < تولیغاط ران و هدنسهرص

 . ردشفلوا ناکسا

Cachoeira )۶ و یاشمآ (  

 مس ۵

 هرتمولنک ۱ . ۰ كن هبهایو هدنن روهچ (ایهاب) اتم

 اضق هدنرزوا كرهنر یانهو هدنسبرغ لامش

 یسلاها ۱۰۰۰۰ ۰ بولوا هبصق رب ارگ ره

 نالوا لصاح هدنرراوج هلیئوتوت لوبقم كبو
 . ردراو ینراجم هویمو قوماپ « هومت

 ( لوسود هدنارضوبر ) كنايیزارپ هنپ -
 اص هتافس ریس تانبرمم (یشوق ای)و هدنتبروهچ

 هیصق ر هلم” ا و یخد هدنسامنم تع ی نالوا

 یتراجم كلشیا و یسیلاها ؛۰۰۰ « بولوا
 . ردراو

 ( لوت ) کان هیسور (1001۱:۵) ۱ او
haهد  TLهرز  

 ا طق هدنرزوا یرم (هقوا) و هدنساق رش لایت

  یسیلاها ۵۰۰۰ « بولوا هبصق رب یزکیم
 . ردراو یناحارخا یوم لابو یراهناخابد

 ( روت ) كنهیسور ( "Kaci ) | ني “اق
 وک ۰۵ د ( روت ) و هدنتلایا

 رب مبات هنغامرپا ( هغلوو ) هدنسیلاعش قرش هرتم

ET 

۳۵۳۸ 
 صاضق هدنرزوا كباح

 .ردراو یسلاما ۰

 Cm ذاق
 «بولو|نداهقفربهاشم (ینامفصالا ی

 هدلع وو ؛ و شلو ترهش هدقالخا مع هدایز لا

 .ردشعا فلات باتکرب رورعم هلیناونع «ةقيلعتلا»
 ۵۸۵ ۰ بولوا بیطخ تقو یبخ هدناپفصا

 . ردشعا تافو هدنخحرات

 ٠ ردیصلخم

 هک ( دوعسم یضاقنب یضار یضاق ) یس رپ
 هناتسدنه «بولوا یحاص لوط دب هدمولع شکا

 « قرهلوا لات یا كهاش رکا « هلتلحر

 * ردکنوا تس وش . یدشعا تدوع هننط و

 عمش نوچ هکت سجر وت نا ربه بشنمرب

 مرادن هراچو مهدیم ناجو مزوسیم

 ن ا زار هلاهبع ) یسک یاب
 .ردشا رمع رارما هدنغاضاق ( یر) « بولوا
 وا تس وش

 مادیع دنکیم افو هکدش زورود

 تن افترا تود ندنسارعش نارا ۱ او

 هدد افوی خوش نآ تعلصم هچان هک

 هدنتکلع « بولوا یینوزق یسیجچوا
 وا تب و" .یدبا یضاف

 هتفرک زاجما ةبتر طخ ز وتنسح
 هتفرک زاغآ تیفیک وت ماجا

 ییضاق رتسوش ( موصعم دم) یدیج درد -
 ۳ توش دا

 قشاع درک ناو سايل رد هکمربک ۱
 درکس ابلرد ناو هنوک هچ یناود

 «دنولوا ندنطاطخ رسهاشم ۰۳

 ا شي ورد یولوم |دجا ۱
 هللا هفرش فحاصم ردق ییرکیو ؛شلآ تزاجا

 رلباتک كوب یکقراشمو حیاصم «فیرش "یراخم
 هد ۱۱۱ و ؛ شمزاب تاريخ لئالد قوحریو

 ۰ ردشع | تاف و

 0 نعا یضاق هنسهدام « سقالف نا » ۰ ]ت
 ر دلا تاش نونفلاوذ 2 6

 2 ۳ (ةاضقلا یخاق

 کا « بولوا ندا-مقفو الع ريهاشم ( ىب وا

 . یدیآ راو یب هيرش تعییطو یبد رب ندمولع

1 

 دا مسی



 ا ا

 ضاق
 یدک بواوا ةاضقلا یضاق هدماش یردب

TYهدارواو + شین و ط هدقشمد هدنحرات  

 ضب «هلتع نع هرمصم «هرکصندک دنا مولع لیصح

 «قرهنلواتوعد هننطو هدعب و ؛ شفت و هدرلقلیضاق

 ندنسیدنک قلخ قوجكو ؛شلوا ةاضقلا یفاق

 نا دو د5 « یک یزلف وا دشتتف

 یرکی « بویلوا غراف ندملع لیصحت كو

 بتکق وچربو «فیلأت باتکرب كویب یواح ىلع
 OE و هرظن یو حرش یهروهشم

 تیب ATE .ردشعا تافو هدقشمد هدنخ رات

 : ردندنراعشا هلم

 قرطا ال هیابف دلاوس اما
 قفدتم هدوح م رک یبسح

 فقاو كباب لطب فاخ نا ام
 قدغم ماط كادن رعو ًامظ

 ر سانا هلئلاو وبا ۳
 ی ATs ا سايا یضاق

 تعرسو تحاصفو هداک دو لتع ( فزاا لاله ن

 تاذر شمع هنمکح لثم برض یا ہلا ا
 ند ها لاله نب سابا یسالعا دج « بولوا

 «بولوا نامز حد هدشدحو هقف .یدنا

 یسضاق هرصب هدنتفالخ نامز كز زعلادبع نب رمع

 هدنقح لاتا تعرسو تسارف ترفو ..یدشلوا

 رداو و لاعما قوح ر ندنلسق هداع قراوخ

 . ردلوقنم

 . Eیالقاب رکب وا » ] | ینالقا «

 [ ۰ تعحاص هنسهدام

 ( فسو نیدلاماوق )

 « بولوا ندالع ریهاشم

 لوا ندنعف < هدلاح یغیدلوا لزاربش لصا نع

 لیبدرا ناو ؛شفلوب یبیضاق دادغب تدملوط
 هت داعسرد م تدم رب و هندرام هدنسهنتف

 ندنفرط ناخ دب زاب ناطاس « كرهدا تلحر

 كناخ لس ناطلسو 4

 هللا « دن

 ۱ دادش یخاق

 شفلوا بصن هسرادم شعب

 اب لاحرا هدنفتطلس لاوا

 یواح یربسفت تامدقمو “حرش يي « هغالبلا ج۴ »

 یخد باتک رب
 هدشاب كحوک یدالوا هدننافو « هدهسیا شمزاب

 « ردشمامهنلوا ظفح ندنرلقدنلوب

A:یشاوح ضعل ۰ ردشعا  

۳۵۳۹ 4 

 3 ادم ۱

 ERE ید
 كنالع رابک یک یلازغو نیمرطاماما « بولوا
 .رونلوا رک ذ هد یخاقلا ندنترہش لاک دنا

 ؛ شلوا لوغشم هلا هدافاو سیردن تدم لوط

 نوا و باتک هلسناونع « ةقيلعتلا » هدهتفو

 دورو هدنحشراا ۲ .ردششارب رات 1 ضعل

 .ردشعا تافو هد

 یادم ب |  دیشد صاف هح وبا ۰ و و
 ها و اییصم « بولوا ندیاتکو | رعش رهاشم

 ییامز راک او دا ولمو ؛ شلو هدهیناود تامدخ

 ANA : نول وس را هبحدم قوح رب هدنقح

 هعطق وش ۰ ید تافو هدنشاب ۷ ۵ هدنخحرات

 : ردندنراعشا لج

 ارهد تدبع نامزلا ماتصال

 قيضملا مستاو تلسا دقو

 اذه لوقا ثوغب مهم اه

 قوعي ميف نم لك نكلو

 دنفا ن دلا سم دما ۳
 0 1 ای ررر | دار يضاف

 نالوا لصاو هندنسم هیمالسا تخشم .دثلات

 4 شک هبابد هدير ٩۱۸ « بولوا ندالع

 «كرهدباسرادم رود هلا لع لیصح لوص الایلعو

 ریهاشم 7 یدنفا دوعسلاوا و هداز یوح

 ٩1۲ ۰ هرکص ندکدتبا مولع عاقسا ندنرصع
 ندقدلوا دعاقتم تدم ریو ؛شلوا یسضاق بلح

 صاف لوبناتسا هد ٩۷۱ و شتفم هرکص
 ودصو ۶ شابوا یرکتیعیض اف لا مور هد ٩۷

 لصاح تدور هدنرلنی هللا اشاب دم مظعا

 اروا « بولوا روم هنر هب هبردا « هلغلوا

 كالغوا « نکیآ لوفشم هلسردن هدش دل اراد

 .بودنا تدوع هتداعسرد « هنرزوا یافو عوقو

 هننافتلا تقلا دا ناطلس ندا سواح هدهرصوا

 ؛شلروس لقن هشدطاراد هننایلس :قرهلوا رهظم

 هد٩ ۸5 «بولوا یا مور ردص نا هد ۹۸۳٩و

 روما هنس ج ییاو ؛ شفلوا اقرا ها وتف ماقم

 . ردشعا لاحشرا هد ٩۸۸ ۰ هرادالادعب یاوتف

 یجرش هب « هیاده » « بولوا تاذ رب لداع و مع



 ض | ق
 ضعب و یتاقیلمتو یرلهیشاح هبهیلع بتک یاس و
 یلوطان ا ولبامور دارا رکسعیضاق .ردراو هدییاربم

 هن رلتمرح هدع| ص ضعب راسو هنمدقت هن رلکب رلکب

 ۰ ردشل وا برس

 رود ( یدنفا رهاط دم )

 هداف ناخ دوم ناطاس

 ندناضق «بولوا ندالع نالوا لصاو هاوتف دنسم

 هدنحشرات ۱ ٤ . ردیلغوا كندنفا رمع ییداقوت

 قیرط «هر | لع لیصح «بولک هبایند
 قوج رب 2 مورو یلوطانآ ۰ هلکولس هیاضق
 لوساتسا هد ی زکبص ندقدنل و هدرلاضق

 یرکسعضاق یلوطا هد ۱/۲ ۶.6۱ یسیشاف

 ِ شفلوا اقرا هراوتف دنسم هد ۱۲ ٤١ 6 بولوا

 | هداز یضاق

 ۶۳ دکد تا

 رهظم « بوریو یوتف هنساغلا كنهیغاب ةفلاطو

 روماهنس قحم ییا .یدیا شلوا ناسحاو تانتلا
 هنسپ رم فعض « و ندکدشا هرادا یناوتف

 هدا ۲۰ 4و :شغلوا دعاقت هلشاعم ینوتسم «ینبم

 « هبروت » راد هرشع انا قرط . ردشعا تافو

 کیو هلی هک ت هر داق رو یس ەلاسررب هلسا وذع

 . ردراو یاقوا شعب

iتا وی| ( یدنفا مساق  
 0 8 N هداز یخاق

 كملاراشم هاشداب « بولوا ندنسالع ریهاشم

 اهم یالع هدیراروضح و ۰ یو مظم هتافتلا

 هدنومطسق یرد .ردشعا هثحایم هلاعفد هلن رص

 لوا اوا تلح هلوسناتسا ONS یضاق

 هدندورو اد . یدا سردم هد هربت

 هدهسور هدعبو سردم هنر ندناع سرادعم

 هدنسولح كناخ دزباب ناطاس . یدا ش هل وا | یضاق

 شم«عالوق «بونلوا بص هتساضق هسورپ ۳

 هدنخرا ۸۸٩ ۰ درب ردنوک ًاربج < هدهسا

 قوقو حد هب هضایر مولع .ردشعا تافو هداروا

 غاوا « ا مادنف رم هل یدیا راو

 نونفو مولع ليصحت هدنسهروپشم هسردم کاک

 یضاق ) هجاروا « بواوا نونظم ینیدلوا شتا

 . یدیشلو تربش هلکغد (یور *هداز

 ) ییدرا ندلا ریهظ )

 « بولوا ندالع ریهاشم

 . هرکص ندکدشیا مولع لیصحت هدیج دالب

 هدار یخاق

ot: 

 ۳ ِ  ا نا

 نیک هنداعسرد ‹ قرەل 1 ه دنر لتعم یک

E olsبودکه رصم هدعب » 

 دمخا اخ ندنا تنطلس
 وا هدنخش رات ٩۳۰ ۰ ندنغیدلوا عا هاشاپ

 یطخ نسحو قراهم هداشناو رعش .ردشغ وا لتق

 تاشو » روپشم تكناکلخ نا . یدا راو ید

 . ردشعا هچرت هب یس راف ی «نابعالا

 ثر 5 سس a 1| ۲ هه وا ( ۰.1

 ندنعبات واک ( یدنکلا ۱ ست یخاف

 تفالخدهعو. ؛ شمشت هننامز تیلهاج « بولوا

 یاعداو ناصع هداروا

 لوط 6 تواوا یسضاق هفوک هدقوراف باشح

 ىلع ترضحو ؛ شا قایضاق هلتلادع لاک تدم

 هلا یمذر هدنروضح كن و هدنراتفالخ نامز (هضر)

 هلرتامولعمو قوئو یهدهقف . یدا
 یدا راو یخد ینیاطل و جای و یرعش راز

 هد.نخرات ۸۷ ۰ ردلوقنم رداو قوح ر هدنقح

 . ردشغا تافو هدنرلشاب ۰

 یتوف نا بت لضفلاوا ) ۹ ذاق

 ندع ریهاشم ( یصعلا ]0

 هدنسهبیصق هتبس هدنخ را ۷ ۰ «بولوا ندایداو

 WAL هدهطرق < دار هک ااو شوط

 هش رش ث داحا عاقساو مع لیصح هدمولع ز کس

9 

 شفلوا هعفا رص

u 

 هدقاهرا سو هدهد س تدم لو طو

 ءهلتلح ر هشک | رم ا

 كسم . ردشعا تافو هداروا هدنخرا 6 6

 حرش ۳ هلناونع « لاک الا اوت 9 ا

 « قراشلا راونا » هدشدح هن « یک ینیدزاب

 شا

 : ع «بودا ق اض اق هدهطات رغ

 یرز ما ثر د حو ¢ شم زاب تاک زب هلا ونع

 ثب دح اسم ن هلسناونع « تاهسنتلا » لا حرش

 ه دیقم کتک تا شا ا باتکر هدنقح

 «بولوا د یرامشا .قوحرب .ردششارب ید

 : ردندهلج وا تب کیا وش

 هتام اخو عرزلا ىلا .رظنا

 حایرلا ماما تسام دقو یسعت
 ءا رمضح هموزهم تمدن

 حارج اهیف نامعنلا قیاقش

 اس ا وہ ا

 ونوس جور یوم و ک ees لوناتساو |فوک ی جا

 د



 مک

 3 اب رب هدتسهشوک رج تلخ

 یونح بغو اشاب ردیح هدنتهح قرش لامش

 - هقرا «بوناو یرلهلم هدومو رادرهم هدنفرط

 هو هدن راکتا كن راهن هاچ هدنس
 «قاروط لع زق هدراز زود نانازوا دادهنلحاس

 ۱ یراکشوک هل رلغاب هراسو یبوک نرا «مداب یا
 نالوا عبا هنس هب دلب 5 كنب وکی ضاق .روينلود

 داو ند 8 هم ےسلاھا رار 8
 اا رک د هللا هدوم صوصخا لع :بولوا
 ینلاشکلد كنب راهرظنم هلیساوه تفاظلو لادتعا
 یرومعمو لاها رادقم هدنوک ندنوک 2

 اشابردبح و ول ,یشاف هلا لوساتسا .رد» ذّقع زا

 تعاس ره هدنسه را یراهلکسا رنو 9

 یخد كالو ربمد لوطا ١ یک یا رلروباو

 هلا | لو و « هلغا وا هداشا ردبح دبم

 هط او هطالتخا تعاس ره دو

 دالیم ؛بولوا کسا تم نوک یفاق - .وویلوا
 ( هرافم ) كنانو لوا هنس ۰۷ ۰ نداسبع

 « ترڪ هباروا رلرحاعهم قاط ر ندنس هطخ

 عضو JL NV SE كت ( هسل ارب )و

 هیصق رب هلبع"ا ( نودخراق ) « كرهدا ساسا

 یا یسلاها كنو هک «یدرلشما نت

 تنزاغو لوناتسا «بوناوا هرادا هرات
 فرصت یغد یرارب لانلو هدنلحاس قرش بونج
 هنطبضدب كرايدنفسا یهاشنارا هدعب .یدرلشا

 هک ندنتفو و ج ورخ كردن نک

 قاهراب سو < شاوا میان هنتلود (انس )

 ی ) ادم وةر اض ES هز طض كدادرپم

 .یدشغ وا كرت هرایاامور هلسه دهاع« ( دیمزا

 سا کوری رپ هد هیصق ول هدنخ رات ع ۵۱ كدالبم

 كنبهذم ( ین وا ) ۰ قرهنلوا ةع یا

 لوا ندقل اتسرخ ۰ یدشمر و رارق هننالطب

 ك ( نولوا ) نالوا هانک ندسمش هدنودیخراق

 «یک یی دنلوب دعم ر كوب صوصخ هتدابع

 نانلوا ۴ز یسههاا قشع یخد هدنراح اشابیردبح

 درلن و .یدبا راو دعمر صوصخ هننیآ هرهز

 یرل روطاربعا سنازب یضاقنا تا هقبتع ةا راسو
 هنسانب كت رایارسو دیعم هنیطنطسق هدننامز

 هدلب
 ۱ . رد ام ندتعاب و میا TOES «بولوا /

1 E NOR 

 هدنعف كلوىناتسا .یدشلدلاق هرزوا قائالاوق

 هتره هدمب « بولوا بارخ یسهبصق نودیخراق
 اریک ضمب هلیعا ییوک یضاق « هسیا ینبم هبیس
 هنتروص یوکر ب كجوک یواح ی راهینیص
 شلاق هدلاح وا ردق ههجلک هتقو نیش .بورک
 - قوفو حشو E هدرلتقو كوصود «نکیا

 هدوم هلهو ؛شمالشاب هکّعا نارم بسک هداعلا
 ۰ ردشعازق یقلغر كرليينجا هدابز كا قهح

 هرداو هدناتسراغل هلعسا ات

 لوک تب تیر رز یک یضاق
 . ردراو هرق كوس ايو هبصق

 هک و: كش کا ۰۲

 یلزکد و ا | نوک یضاق

 تك رهن سردنم قرهلوا هدنسه رآ نوک یارس

 ممه یسهلج .بولوا هبصق رب کا ینونج

 هحالا و یسلاما ۰۰۰ « هرزوا قلوا

 ۰ ردواو ئ راقاوتسد

 هنسهدام « ري اق نیسح » ] اد

 ا |دیمیض
OEن دم اع وا )  

 ریهاشم (یدایلا دجا |یوره یضاق

 هدنخرات ۳۷۰ ۰ بولوا ندهیعفاش یاہقفو الع

 رهاشمهدرواسب هدمب وهدارواو ؛ شی وطهدناره

 رب «هرکص ندکدتا لع لیصحم ندنرصع یالع
 قوجربو ؛شقا لیصح لاکا هلتحایس تقو قوج
 تافو هد ۸ و ندک دربدشت هبلط

 «طوسل۱» ««یداهلا» « «ةاضقلا بدا» .ردشعا

 7 هلم یسهربتعم بتک «ءاهقفلا تاقبط»

 ۱ ریلی رنآ ندهلجد هد رق |صاس

 ماط رب « بولوا لودج رب | لوطاق
 دنشولا نوراه «هرزوا كا قس هعسا و "یضارا

 هلم” (دنلاوا) هدنشاب و ؛شلدا رفح ندنفرط

 هدنفرط تسوا كنو - .یدا شلباب رصق رب

 شمر داب كناوربش وا ید هدنرق هیسداقو

 رب رکید هلعسا ( یورسکلا لوطاتلا ) یبیدلوا

 . یدرولوا یهتنم هناو رم «بولوا لودح

 كسکو هدنبرق هیناد هدسلدنا ] ۰ از

 كلنوک ییا «بواوا غاط رب ۱ ی
 هرودا ناب یوم توقاب یکیدکزوک ندهفاسم



 غا ق
 ( تا )تالوا 21  |نایاغاق

 ههریزح هک ردقامرارب هدنسیلاعش ےسق كنسهربزج

 ند ونح « بولوا یرپ دوس كا كل هروک دم

 هتلایا نانلو هدنفارطا یسارحم .ردبا نایرح هل مش

 ند هووک.ذم ربازج «  شلو مسا و یخد
 رزق عبا هب هینایسا كنسهرببک ؟هرزج وای ادنىم

 هدنته- بونج كنهروک ذم ریازج هنو هبصقر

 رونلوا داب هلمساو یخد هطا كجوک جاقرب

 "هریزج وس وک كنهنواح ( 0 او اه
 هدنتلابا ( هموجاس ) هدنسهربک 7

 هدنسس رغ بونح هرتم ولبک ۲ كەي“ وغ اقو

 ریش ر عقاو هدننوق رب كني ونجح لحاس قرهلوا

 ۰ ردراو یسلاها ۱۶۰۰۰۰ «بولوا

 كن هنولاح ( 122051۳2 ) ا

Eهریک هربزج ( وسوک )  . 
 هدیسسرف تو هرتهولک ۱۰۰ ترک و هدتش

 بونج هرتمولیک ۱۵۰ كن ( یکاساقا )و
 دزفروک نالوا یان قرهلوا هدنسیقرش
 هدنجا
 یسلاما ۵ [۳۱ ۵ 6 بولوا ر رک مع

 . ردراو یر هشرباف ثاسا قومایو هیلس| « ینیحو

 زیلکنا هد ۱۸۱۳ ۰ بولوا لوس اهدهلبتقو

 قارحا « قرهلسوط هبوط ندنفرط یساغود

 یسیلاسها ۰۱۲۹۰۲۸۱ كتلایا - . یدیفلوا

 . ردراو

oتلابا عقاو هدنلاعش ضرع “1°  

Baie de ) 

(Kagosima 

 لحاس كنس هرب زج ) ر هد هیواح

 زفروکرب شمریک نرد هنچا كراهرق هدنسییونج
 ندنزغآ یی یرغوط هلامش ندبونج «بولوا
 هلا ۱۰ کا هبرغ ندقرشو ۸۰ یو ددهنساتنم

 هدنس هه روا ها زفروک . ردو فرا هرتمولک ۸

 ( هروئاس ) e كاب

 هرتمولیک نوا زکس یرطق هک رويناول یسهریزج
 « بولوا لکشلا یوراد « هرزوا قلوا

 ییاک ررپ شعوس هلیعسا ( هک اتیم ) هدنس هتروا

 . ردروتسم هلبرلجاغ ۲ لاقترو یرلکتا هک«ردراو
 . ردظ ونحم اهد زفروک هدنفرط چا تنهطا وب

 یزفروک همنسوغاق

 2 هي“ وغاقو

 8 ۱ ریتم هلناتانو راعا یلحاوس دازفروک كنرازج هنیبیلیف ( ۵6۸۲۹۲)

 هل هدلحاوس یراوص «بولوا ترابع ندرله
 . ردنرد كى

 كاسکوب (یغاط فاق «فاق لبج )
 مولعم ییدل وا غاط رب نوزواو

 هریثک تافالتخا هدننییعت كنم ین بولوا

 قوجر هدنایوب ناتسرب هناسفا هلغأ و عوقو

 ندنفرعغو ندنع"ا . ردرلشعا داجا رالاصم

۰ + 

 هد هم وه ومو همم تروص ر ا هتفی داشالک |

 ندنلابج "هلسلس ( ساقفاق ) غاطو نانلوا 5

 رب كنلابح هلسلس ساقفاق .ردلکد یش رب هقشب

 «دكرهددا بیقعت ینسرب ونج لساس دارزخ رحم یجوا

 طوب ص اکو ید یروہشم لبج ( زربلا )
 هدن ریطاسا نارا ( فاقهوک ) لوادلا «ندنفیدل وا

 یناکم كنموهوم ریط غرهس .بولوا روکذ م
 هملسلس ساقفاق هد رغ یایسآ .یدرونلوا مز

 هدنقح غاطو < هلغلوا م ولعم تيما كنلابج

 راس یرطاسا كرسارا

 .ردشعا دیلوت راداقتعا سرع هجن بودنا تیارس

 صد هنا تهحوا

 ( ,Cafres 0۵۱۳۵۲16 ( هب ررفاقو

 هنرلهدام « ناتسرفاک» و «رفاک» ]
 رفاق

 [ .تعحاص

 یرجه نرق یجن رب نوا
 ندناضقو ندنسارعش لناغع

 ۱۰۲۱ ۰ ردراو یسارعشلا ةر ؟ذترب « بولوا

 ۰ ردشع | تافو هدنخش راب"

 اب وروآ ا ایسا (Caucase) ۱ ساتفاق

 قعوطیرب رادحرب هدنسهرا

 9 كوت ۷ هرزخ رحم ندزیکد هرق « هرزوا

 یزاغو چرک هدزکد هرق «بولوا لابج “هلسلس
 - امش برغ « قرهالشاب ندنتسوا كنهبانآ هدنبرق

 رزخرح « هلفعازوا یرغوط هب یبونج قرش ندیل
 ً[ابرقت یو . رولوا دتع ردق هبوک اب هدنلحاس

 ینعی هدنتهح هیروا < بولوا هرتمولک |۰۰

 کا هدنروص یطسو هدنراوح یزاغو (لایراد)

 هدنتهجلوسو غاص كلوب «هدهسیا هرتمولیک ۰
 ینیدنلو كنغاط ( زربلا ) الدم « بوترا قعسو

 « ردلکد یئاشآ ندهرتمولک ۲۰۰ یا هدلحم

 0 اما ساتن رلبج رک < را رانا یتعب رلیلرب

 هداز فاق



 فاق) هدهکرت 01 یما (زوبلای) دا
 كت رب لاج "هلساس ساقفاق . رلرید ید (یغاط
 "ایزاوتم هدنررب ثک ۱ .بویعازوا هدننروص هرص

 رل هبعش ول . ردا ماسقنا هب هبعش چاق ر ریتازوا

 لیکشت رلموکود هرصرب « بوشلر, هدرارر قوچ

 یلابق قاط رب « قرلیرآ هنب « هرکص ندکدتبا
 كلابح هد كرلن و هک < راردبا لیکشت راضوح

 لو هننایرج كراوص نانالبوط بوق آ ندنرلکتا
 ساقفاق لاح و . ردراو یرلحرخم ررب كجهرب و
 (نابوق)یلحم كسکو لا .ردص وصخ هنلابج ؟هلسلس

 ض رع ۳ و هدنشورا یبانم (كرت) هلا

 (زربلا ) عقاو هدیقرش لوط :۰۳ هلبا یلامش

 یعاشترا هرنم ٥٦٦۰ « بولوا یروهشم لبح

 كغاطوب نالوا ترابع ندناکربرب شک وس .ردراو

 تاک رب سا « بولوا هدنلکش لع تا

 یسهورد قهدهحرد یجنکیا .روب یدک ۱ یینغآ

 هدنتهج برع كنزافو لایراد روکذمو هدنطسو

 هرتم ۵۰5۰ ۰ بولوا یغاط ( كبزاق ) مقاو
 برص كغاط سج یا و كرک . ردراو یعافترا
 نانازوا هدنرهزآ ككرکو یرلنای رکنا تشهد و

 یدمرس یراهورذ هاشم هس راشو د كنه رسد كترص

 - رلفرط راس كنهلسلس «بولوا روتسم هلراراق

 كنغايآ ناسنا یدبا یخد راترصو رلهبن یک هدن
 ی رلاکش پب رغ كرلن و « هدهسیا نار یغنیدععاب

 كب نوجا كملیهدیا ريس یراتعطع ان تشهدو
 ۰۰ هدنلابج ؟هلسلس بلا و «هرالحم عفتیع

 كمروک ی یرهرد زو ردق هرلعافترا تالهرتم

 ندەرەم ۲۵۰۰ و ۰ هدنلابح ساقفاق نوجا

 «ندنکیدتا باما قمقیج ردق هرلع افترا یراقوب

 د ر تبارغ:تادلا
 .رويعراچ

 : رروشنم هېق چوا لوط یسهلسلس ساقفاق

 ضا نا
 E هک ردیسیبرغ مسق نالوا دتع هيو یلحاس

 ندنلحاس زکدهرق ینرص «بولوا نوزوا هرتموایک

 « هدلاح یغیدلوا قازوا هرتم وانک « ۰ تاو ۰

 هزابآ «قرهبازواردق هزیکد یراکتا فرغ بونج

 نابوق یراکتا قرش لامشو ؛ردیا لیکتت یتکلم
 ا .یرغوط هبه سور هلب مک د قازآو هنسیداو

 زیکد هرق كدهنعبانم نابوق ندیانآ

OYو ی  

esrفالق  
 هبدونج قرش مو . رثیا هراهووا عساو نالوا
 لحاس < بورآ یعافترا < هعقدناز وا یرغوط

 ( كتشوا ) نالوا هدیرجا هرتمولیک :۰ ندرح

 كلو . ردراو یافترا هرم ع٥ كسه

 یترص یچکیا رب هدلاعش كنهلسلس هدنسیشراق

 هلیمان ( هللاب هرق ) ۰ بولالشاب هغعازوا ًایزاوتم
 رب كترص یینکیا و . رولوا لصاو هتلبج زربلا
 ندنترص ساتفاق لصا « بولوا یرازاغفو قوج

 ناسا ساتفاق لا بم ویو یکم ا
 راو یرادیکو زاغو ضمپ .هدعسف و ید. كتس

 هنس بوطو هیازآ یرب چه كرانو ۰ هدهسیا
 . ردلکد دعاسم

 هنغاط ( ولاپراب ) ندنمبنم نابوق یمسق یصکیا
 ۲۰۰ ییو « بولوا یطسو مق نانازوا ردق

 .هلسلسینهی ین رلغاط كیزاقو زربلاو « ردهرتمولیک

 هلساس هدعس وب .ردب واح یرارب كکو كلا ك

 چوا رینازوا ًایزاوتم هقشب ندنترص لصا كن

 طبر هشرپرب یرلترص وب « بولوا ید یرص
 قرهلوا ندارغ . ردراو یراهبعش شعب ردنا
 و هد یرهورذ عفت ص كلا یک كيزاقو زرملا

 ندغاط کیا روکذم ۰ روینلوب هدرلترص یچنکیا
 ناطق <

 عفت ص قوجرب یک نتشغآ « غاط كيد « یغاط

 بولوایدب# و .ردراویرهورذ
 كسکو دا رديزاغو (لایراد) یعالغاص كا
 راسور « بولوا هدنعافترا هرتم ۲۶۲۷ یر

 . ردشفلوا ذاخا قیرط شیلا قوس ندنفرط
 «بولیرتآ لوق چاقرب ندنسیطسو مقوبشا كساقفاق

 ( روک ) یغوچ كران و . رینازوا یرغوط هبونج
 «قرهنازوا هدنسهرا یر داو داراهنا میان هنغامرا

 زکلاب ۰ رولوا یهتنم هنسیداو كغامربا روک ذم

 ییغوط هیونجبرغ ۰بولب ربا ندنغاط (كازاق)
 یی هسرلغاط ساقفاق ءاروام لوقس نالوا دتع

 زکد هرق « بوشالوا هنسهلسلس ساقفاق كحوک
 كغاطوب . رو را نیس N رح ىنسەل ام

 هردهدنعاغترا هرتم ۱۹٩ یسهورد كسکوب كلا

 « مدروا « زوغنوط < < لوخ ولوا همش

 چاقرب هدكومثق و

 رزخ رحم ندنغاط ( ولاب راب ) مق ی وا
 ۳۰ . بولوا یسقرش مسق نانازوا كد هنلحاس



 فاق
 یراص ندغاط روکذم . ردراو یون هرتم ولیک

 یرغوط هقرش هلبا لیم زآ كب هبونج ردق هغاط
 قرش هلیعسا ( یدنآ ) هدندیم « قرهنازوا

 رب ندنجا یتکلع ( کرا ) یرغوط هب یلاعش
 روک ذم یخد هدنتساهنم < ا یشدنازوا لوق

 هباوالا بأ نعد ه ( دن رد ( ندغاط یراص

 كناتسغاد یرغوط هقرش « هرزوا

 لوق یا و . روسازوا لوق ی کار ندنا

 EE رکا و هعش ی راقدلاص كرلنو هللا

 رو ریدتنا تست 1 یلاقرفازب یهضراع كىو قاغاط

 یراص روک ذم نالوا یعافرا هرم ۲

 یس هلساس ساقفاق ندغاط

 یعافرا هکدتکو « دارهنود یرغوط ه قرش

 قلوا یہنم

 ۳۳۱2 ۰9 ون

 رله هرص رب هدنسهرزج هبش وک اب « قرهلاز

 . رولوا لصاو هرم لحاس هدننروص

 یرهورذو ترص كنلابج لس  ساةفاق

 شعب و برص یراکتاو روتسم هلراراق یدمرس
 . ردن لح هلرلت امروا هدرارب

 كنراکتاو قوح اهد یرهبعشو لوق گنسهل ام

 ندرحم یادح ندتهحوا « هدهسیا 5 اهد ینالىم

 ؛ندنکیدلسا هرهووا قلا نالوا یرلقرف زا كب

 ر یک ری ناود مسج لابج هلسلس
 یر هبعشو لوقو كيد اهد هسيا یسهلن ام یونح

ASنت ۰ هام رک راعا را  

 درام كس و و, هرابداو نالوا اأ
 یافترا ةجرد كنس هلسلس ساقفاق ۰ ندنکیدلنا
 . زاء راچ هزروک رادقاا

 اهدو تسارغ هدرهبو ترص یسضارا

 ندهبرتاو راعحا راس هلیعاونا كریفرو هدیغاشآ

 7 او

 ریقاب « ريمد «نوشروق ۰ شموک ۰ بولوا
 یرلو وق طف هدنتهج وک اب و یران دعم رئاسو
 . ردقوح

 هدنسهل ام ییونحو ( زربلا) هدنسهل ام یلاعش

 لیکشت یطخ هایم مسقت ررب یرلغاط ( كيزاق )

 هدنتهح برغ كنغاط زرلا "هلایش « گرو دنا

 لاب یسهلج كرلوص نتيا ندنسهاسلس ساقفاق
 قازآ ۹ راردا لکت یغامرا ) ناب وق (

 ترابع ندهبسرتم ؟یضارا هدنرلکتا

 فای E سو

 نام ردق هن ره

 8 ین Ei 8 ارت ) 7 (

 نایکود هرزخ رح عاقجالابهب راجهایمننياندنراکتا

 كنسیقرش مسق .راردبا لیکشت ینغامریا ( كرت )
 رح هب ید رلونص نا لندن راکتا قرش لامس

 لیکشت یغامرا ( قالوص ) بصنم هرزخ

 رج هپ یرفوط ندب رغوط یراثاطرو < راردا
 مق هسا كاتسهلل ام یونح راک قد هروک ۵

 یهدتقرف كنغاط ( كزاف ) یمی كنمظعا

 بصنم هرزخ رحم یسهب راج هایم نوتب كنفرط
 قد دوخت برغ كغاط روک ذمو هنغامریا (روک )

 ( نو ر ) بصنم ههایس رحم یرلوص كنفرط

 ةاروک ذم رگ هب یرغ وط ند رغوط اب و هنغامریا

 : روانکود

 ی یا لح کک ام

 1 ( ۱ ساعفاق

nér eurهدنتکلع ساقفاق ءاروام تكتههسور (  

 لناشع قرهلوا هدنب ونج كنسهلسلس ساقفاقو

 نار و هرلغاط نانلو هدنب رق یدودح نارباو

 لیکشت ترصایو هلساسرب «رلغاطو ؛بولوا مسا
 - هطساو یغاط ( ماروس ) ندفرط رب  نزسکعا
 مورضرا یغد ندفرطربو هنسهاسلس ساقفاق هلیس
 هنلابح ( سورواط ) كنلوط ان 1و هن رلغاط
 سازآ هلا ۳ هاش اب رلغاط و . ردطوم

 نالوا یرلکسکو كا « بولوا هدنسهرآ یرلیداو
 . ردراو یافترا هرنم ؛۰۰۰ ك( زوک الا )

 هلاوحا راسو نامروا و نداعهو یضارا لاوحا

 یراقرف ندنسهلساس ساقفاق لصا یخد كرلن و

 . ردیبک قو
 -ساقفاقدالب دوخاب 6۵06۵916

 هیساعفاق  ll (Pays du Caucaseهلا

 هدنشنس رزخ ر 2 هلزکد هرفو ۷ اب وروآ

 ۱۰ بولوا رب رب كوب

 بلا توابع نا لقتسسم رب هللا ت
 "هرادارب ن زسقل وا 3 ینازامتما هنوکرب ۰ 1

 ' كنيمومع "یلاورب «قرهلوا همرا و هدنتلآ هدحاو
 و قودام هساقفاق .رولو هدنسهرادا تحت

 میان هنتلود 8

)gleg(Cicaucasieرel lêڙlسا)Transcaûcasie( 

 ۷ مدنتسهرا تلعسف و «بولوا مسقنم هب کیا هل روا



 یکتا یر فلفل وا دتم u ا ساقفاق

 ؛او ابوروآ . رددودعم ندنسهعطق سا یس
 "لار هبساقفاق -- . یهحاسمو دودح

 گنهیسور هلبزاقاةاطا و رهن شماتیراص 9
 یغیدلوا شلرآ ندنرلتلابا ناخردژاو ( نود )

 تلاع نارا EN « هلرزخ 5ج ًاقرش «هدلاح

 هلب زیکدد قازا و زیکد هرق جو ll لا هینافع

 عب سم +۷ ۲ ٩ ی هحاسم . رددودحم

 « بولوا هرتمولیک
 . ردزاو

 هی اقفاف ۳ یزاهناو لاح یس لوک

 ند رغ لاعش «بولوا هدنلکش نیعم رب مظتنم ريغ
 هل باسح یشچ وا شوق یمطع | لوط نالوا هب قرش بونج

VENیسلامها  

 هدیلاعش ضرع 4۲ یی هدنلع راط كاو ۰

 .ردهرتمولک ۵۰ 5 ا دن رد هلا یو

 ندنسهتروا كتکلع و لاج "هلسلتس ساقفاق
 E الصا ها رر هجهج ره ۳ توت

 كنهروکذم هلسلس . رورنا هعق کیا فلاو

 یواح یرلقلقاطب لزوطو قلا و زود هدنلاعش
 هدشونح « هدلاح ینیدلوا دتع رهووا ماط رب

 هن نكل 1 ندنو هدنسشراق کر هاساس ول

 « بولسکو  رلغاط قاط رب رکید مفتح ییخ

 نالوا یرلعافترا هرتم ۲۰ ینیکیا

 رارب یهدنلاعش كنهلسلس . رونلو رایداو اطر

 ووا

 ىلەضراع كب ساقفاق ءاروام «هدااح یی دل وا د ودعم

 ی ها

 قلاعرم كقاعت تشدو كە ورا

 برص تفرک هشیراربرب ۰ بولوا رب رب عفت صو
 یرلغاط كتکلم و . ردواح یرلغاط كسکوو
 هدنرل هدام «ساقفاق كحوک » و « ساتفاق » فن

 هننراهنا .ردقو تحاح هنرارکت .ندنف دنا وا ناس

 یروتسم هلرلراق یدمرسو یعافترا كرلغاط , هیعلک

 كرك .بولوا جنم یترثک كاهیراج هایم بطلاب
 قوح رب ندرلغاط ef دل رکو ندنسهلساس ساقفاق

 هرازنکد یهدنفرط کیا كتکلع بوقا یا

 ( روک) کوہ لا كنمرابنا هیساقفاق . رولیکود
 هلرلکتا یفونج كنسهلساس ساقفاق هک ردیغامریا

 «لکشتلاب ندراهنا قوجر نتيا ندساقفاق كحوک

 كنو عفت نارآ تسهر كرلغاط مقاط ییاو
 ۱ یضوط هب یلونح قرش ه دنا كن داورب شا

 و 1

 ٤ دک ندک دش و5 دوا غابهرق «هلنایرح

 نارا هد هفاسم دوس رو ناک ندنراوح مو رض را

 رلباچ قوچ رب ندلوصو غاص بورا یتدودح
 جاغا لیزق « كرهشلرب هلبرهت ( سارا ) نالآ
 هلهح و ول .رولکو دهرزخ رحم هدنفررطتسوا كن وق

 توج یغامرا ووک کا مق كساقفاق ءاروام

 هدنسهل ام رزخ رحم « بولوا ترابع ندنس

 زکد هرق هاا ( ساتوق ) زکلاب . ردعقاو

 « بولو هدنسهل ام زکد هرق یغاعس لقتسم

 یرلقامرا (نور) و وص كوروج هدتلایا روکذ م
 قوح رب هدقاعتس كرک هدهروک ذم تلایا كرکو
 . رولوا بصنم هروک ذم رحم یخد رارپن كحوک

 هدنسهرا هللام کیا هسیا ی ساقفاق یارو ام

 مسقنم اقا

 قازآ رلیک كننسارغ فضنو هرزخ رحم یراوص

 یرهن لوس كلا كنهلثام یجترب ۰ رولیکود هنیزیکد
 ندنسهلساس ساتقفاق هک « ردیغامرا ( كرت )

 قیا ندنغاط ( یدنآ ) نالوا لوقر كنوو

 هر لام قرشو قرش «لکشتلاب ندرلباح قوح كب

 قوجرب هدننای یسهبصق (رازق ) هلنایرج یرغوط
 ندنو .رولکود هرزخ رش قرالرتا هرللوق

 قوخ رب رولکود ةروک دم اچ هدناتیبغاد ها

 و صاف توت لاعش یرلکوس ا كا تونلو رز ور

 . ردیغامرا ( قالوص )

 لیکشت ینغامریا ( نابوق ) عمجتلاب هسیا یسهیثک
 N لاعث كتکدم هقشب ندنود .روب دنا

 ضمب رلیاچ مثاطرب ندیا ناعبن ندرهبن كفت قفوا
 هنب زکد قازا « كرهدبا لیکشت راقلقاطب و رللوک

 ( نام ) هللا ( اب ) کوب كا كرلئوب . رولیکود
 دودح كن هساقفاف ىس کیا و « بولوا یراره

 نانازوا یرغوط هرزخ رم هاو یسیلاعش

 هداکوب و « ریشلرب هل راقلقاطب ( شماق یراص )
 روک ذم یهدهیلاعش تهج .رولیکود رل اچ قوچرب
 رب كحوکو كوب كنهيساقفاق ۰ هقشپ ندرلقلقاطب

 یهدنتلایا ناویرا یو فلا, « بولوا لو ک چاق

 هک رستاک ار )ا رکو مو ( کک
 .ردراو یسهیعتس هحاسم ہرتم واک عب ےس ۱۳۹۳

 كنيسیقرش فصن « بواوا

 هام كن سوب رغ مسق

 عقاو هدغاب هرقو o2 لاا وک اب هدهحرد ی کیا



 فاق
 هدنتلایا صرراق هلرللوک هتفح مان ( یسالاح دو )

 (ناپازوخ) ناک هدنتلایا سیلفتو ( ریدلاچ ) عقاو
 ك.جوک چاق رب رکید هل رلوک ( ناواروب ت ) و

 هریک

 « ناناو جو تااس.« یبدضازا تط

 هجنالوصحمو تاتابن .  یلورث عبانمو تالوصحم
 تنهلسلسو دكرارب یهدنلامش كنسهلسلس ساقفاق

 «بولوا قرف قوج ندساقفاق ءاروام یهدنبونج
 نالیناللوق یک اعرم قجنآ و تبنمربغ یسیجرب
 هبناپ نفاق اسان برش راع د لووط
 ندنرارب نیکنز كلا كنابند هجالوصحمو تانابن
 ندناب وح هژرلحاغآ رادهویم تح « بولوا دودعم

 شعب ینیدنلوا لقن هابوروآ ندرلاروا كرك

 هروکذ م *یضارا هججو . ردنونظم هلا لئالد

 شب هروک هنسهدعاس» كىاوهو ملقاو هعافترا

 ندهرتم كيب یسهقبط یجب . ردعشم هب هقبط
 توط « مجرب «قوماپ هک ردرارب نالوا قلا

 قوح یرلغاب و «رمشبت تانا راراب هایو و

 كيب هللا كيب ۰ رریو لوصحم ىا كب «بولوا
 یعنکیا نانلوب هدعافترا رب هدنراهزا هرتم زویشب

 را هعجاب هدرر و «بولوا لدتعم یساوه تن هقبط

 غایو یراد « یادنب هلیعاولا كنرفم راجتاو
 « رولوا لصاح هعونتم تابوبح نایاراپ هنجارخا
 كس کیا هلاز و يشب كيب .ردذيذل كب یوو

OEEیساوه كرارب نانلو هدعاف را را  

 « ردقوح رلنامروا هدهقبط وب « بولوا نرس

 یادغب نایکا هدرا هللا فالو «رادواچ «هبراو
 IEE اب وروآ هدنرلن امروا . رولوا لصاح

 ندهرتم كس یيا .رونلو یس الج دلراعشا نشیب

 یرکوب یرکا هلی رلجاغآ ماچ هدرارب كسکوب
 ۲۷۰۰ رنو « بوشو رلجافا هجوج ضعب
 یراقو ندنوا . راتقبح ردق هرلعاشرا كلهرتم

 ۰۰۰ تیاهن «بونلو راعمو رلتوا زکلا
 یدمرس رلغاط نالوا زواجم یعافترا كلهرتم

 برص یوا كنسضارا . ردروتسم هلرڵراق

 هدنرلتهج ضعب «یک ینیدلوا كسکوب كبو قلابقو

 قاقاروق ایرثک |یخد هدنرافرطقرش صوص ا یلعو
 یررپ لشیریولا هتعارز ۰ ندنکیدروس مکح

eفا ق  
2, 

 : رده دقفل وا ارحا هلال | ناصقنو

 ۱ و ییهیاها تاناویح
 هدنرهووا یلاعش «بولوا ترابع ندهراسو هلکرخ

 تاناوبح كنسهعطق ابوروآ هدرلغاط .ردهدایز اهد

 واسو هاش س هایش ساقفاق . رونلو یهیشحو

 راسو ریقاب «ریمد « نوشروق « شموک هدرلغاط
 .ردهدقلراقج یز كیزونه «هدهسروینا ول رلن دعم

 یرلویوق طفل فورعم یرب ندیکسا هدنتهج وک اب
 یاد بولیریدشیئوط یرب كرلنوب « بودلوب
 هدکشت | ندنفرط رلتشدرز هلبتقو «هلفعای هدنروص

 .راقح یخد زاغ لاك هدرلاروا . یدشغلوا ذاخلا
 هدنساوه كنهبساقفاق .  یساوهو ملفا

 یرلشدقو قاع” كب یرا زا تالا لادتعا الصا

 هک هللا زودنوک ۰ یک ینیدلوا قوئوص هدایز
 كنتهح برغ .ردراو قرفر كوس چ كدا

 قرش « هدلاح ینیدلوا قوج كب یرروسماب
 هرروس مکح قلقاروق ایرثکا هدنرلتهح تونحو

 قیعضو كراراب و هردو یاحرد كعءافت را اذه عم

 یرلشبق هدنرلفرط رثک ۱ .رارا هکغا لیدعت یباوه

 . رانوط رلوص « بولوا یلتدش كو نوزوا
 هه تیاقفاق ۰ یراهطقو ریش « ینایقش

 ءاروام یروصقو هد: ام كاج *هلساس یدرد

 هغاعس لقتسمر و تلابانوا «هرزوا قلوا هدساقفاق

 هرس ةحاسم هلیسیماسا كرلنوب «بولوا مسقنم
 : ردیتآ هجورب یرازک و یرلسوفن رادقمو

 ( هدنلامش كساتفاق )

 یزکسم  سوفن هرتمولیک میر تلایا
 رار ۳2۱۳۲۳۰ ۰ ۷۹ نابوق
 لو ورواتسا oV oot“ ۰. ۹ لوب ورواتسا

 والسودالو ۰۹۲ ۵۶ ۹ ۷ هرم
 ا روشناخربمد V۲ ۹ ۳ ۵٩۹۲ ناتسغاد

 ( هدساتفاق یاروام )
 وک اب _ ۶ ۰ ۳۹ ۹ وک اب
 لو ون واسیلی ۷۳۹۵۸۳ ENE لوب و واسیلپ
 نا و را «AF ۳۷ ۶4 ٩۲۱۷ نا وب را
 سیلش ۸0۹ ۲۳ ۶ ۷ سيلف

 صراق ۱۰۲ ۰ ۱۸ ۷ صراق

 شسیاوق ارس 4 ۳۰ ۸ سیا وق
 كسيس ور ووون ۲۳ ۹ ۷ ۳۹۷ یاس زکدهرق

 ندکسی یمرکب .ردنرش سیلف یسموم نک ص

 ٣ 1 7 ایا ۰ ۰7۳ <

 3 هرزوآ هع دق لوصا زونه تعارزو ءردزا هس



 هحور هد یر هبصق و رپش نالوا یسوق ددر
 حدس

 : ردا

 TEA هشوش | ۱ ا
 VERDE كسی | <۹ وک اپ
 ۱۹۷۰۱۷ هیون | رادو رتاق
 ۳۱۳۹۷ لوب وردناسکللآ .FUSE لو ور واتسا
 4۹۸1 ساةفاقىدالو
 3 لوپو و 29 TAoto امش و "واسیلب 7
 ۲۰ )۷ سیا وق TVAro یوا

 عیانص --. یطالتخا طئاسو < فراجو عیانص

 شمب هلناجوسنم ضمب راسو هداج“و یلاخ هيلع
 شم « بولوا ترابع ندنلامعا هرئاسو هلسا

 یثیا لا رلن و « هدهسراقبح تالوم* سیف

 هیعلشاب یثاجارخا . ردندنلیبق تایزج ۰ بولوا
 تا ی ردن رابع ندهتسارک ها زاغو طش

 ء هلْغل وا تراش قیرط ر ها اوروآ هلا

 هدزکد هرق . ردکلشیا لیخ یراجت تیسنارت

 وک اب هدرزخ رح هل ادب ندنرلهلکسا موطاپو یتوب

 یراجت وب یطخ لوب ریمد نالوا یهتم هنسهلکس
 یخد طخ رب نلک ندنجما كنهبسور هردنا لیپست

 - الو ) نانلوب هدنکنا ناش انس هلسلس ساقفاق

 زیکد هرق « بولوا لصاو هنیرپش ( یاقفاقید

 لوق رب هنسهلک-ا (کسدسورووون) یهدنلحاس
 . ردازوا یخد

 س. یرلهذمو ناسلو تسنح « یسلاها

 « بواوا سنلا فلتخم كب یسیلاها كنهیساقفاق

 ییدنلیوس ناسل هدایز ند ۷۰ هتک 9

 رع رب هدنسهزا ایوروآ هللا اسسا ۰ ردو

 هدران امز کسا كب ییدمهدا طبض كخمرات «هلغلوا

 ند هفلتخح ماوقا ندا ترڪ هابوروآ دانی

 یراقدلوا ندندافحا یرارادقم ررب شلاق هداروا

 هدیوک ییارب زکلای كرلناسل ضعب یتح .ردنونظم
 ندرلانعتسا یک وب ردوو یون و

 هدهساتفاق مولا < هدلاح ینیدنلوا رظن فرص

 مسقت هبهسعز چوا ینآ هجورب لاها نکاس
 انا  یسهرعز ساقفاق لصا الوا : راریلس هتلوا

 الات «رللوفو راناتو كرت نالوا ندهیناروت ماوقا

 رلیناراو راینمرا هلراسور نالوا ندهبرا ماوقا
 تم

 ماوقا فوج 3 یس ەز سا ةفاق لصا

oY فاى 
 یرلهصلشاب كرلن وب « بولوا بکر ندسانجاو
 هدنتلایا نابوق هک ۰ رلسکرچ الوا : ردیتآ هجورب
 .هلسلس ساقفاق یی هدنس رغ مق كنتلاا كرتو

 ؛بولوا نک اس هدنرلکتا یلاعش كنسیب رغ مق یس

 ینونج برغ نايا هزکد هرق كن هروک ذم *هلساس
 یراقو كناتسغادو را هزاب ۲ نکأس هدن رلکتا

 - هنلوا دع موق رب ارب هلرانعچ نکاس هدنتهج

 تمواقم هیهسور تدم لوط رلنوب . راریلیب
 هدنطښاوا یدالما رضاق نرف هرکس ندا

 یراسوفن برق هنویلم رب ۰ هدنرلقدلوا بولغم
 هدلاح ییدعش « هلکعا ترج هبهینافع كلام
 ندنویلم مرا یرلنانلوب دوجوم مکن ات
 یسهلصا لاها كناتسغاد انا . ردهحهدایز

 نکأس هدنتهج یراقو هدلاح ییدمش بولوا
 هردهدنرهدار ینک ۰ ۰.۰ هک «راکزا نانلو

 -هضوح نورو روک هدنونح کالابح 4 ملا

 هجماسلو تیسنج هلرلیجرک نالوا نکاس هدنر
 ماوقا راسو ترءاو یرکنم نالوا برق هرلنو

 بار ۰ راردترابع ندسوفت برق هنویلم رب هک
 ندسوف ۲۷۰۰ ۰و نکاس هدنمبانم كنغامرادلرت

 هسوفن ٠۰۰۰ زکلای هلرا (تسوا) نالوا ترابع
 هدنتمج موطاب . یوق ( تناوس ) نالوا غلاب
 ندنماوقاساقفا هحاسنج یخد رازال نانلو نکاس

 موبلا  بودونوا ینرلصوصخم ناسل « هدرل هسیا
 ً رار دملکتم هلبا کرت ناسل

 شعشلکرت هلراراتات ول رتنانل و ندهناروت ماوقا

 كتکلم و < بولوا لترثک هدهیساقفاق رللوغم

 لعو قمجیناشاكناتسغاد هليم قرش لاش نوت

 یسیونج مق نوتبو یلحاوس رزخ رحم مومعلا
 قرب یعومج دكرلنوب . ردنوکسم هلبا یلاها كرت
 . ردهدایز ندنوبلم

 تونح كەس اتفاق رلينمرا نده رآ ماوقا

 هدن رلتل ابا سلفو ناورا صوص) | لعو ه دنتهح

 بونلو قرهلوا قیشیراق هلرلیجرک و رلکر ت
 ۰ رولوا غلاب هم یشک ۷۲۰۰۰۰ یرارادقم

 هدتهج ییرغ لاعش كنهیساقفاق هچاشاب هسیا راسور
 ربش هاکت راج هلیلحاوس شعب كرزخ رحمو
 ههدایز ندنویلم تچ رب ۰ بونلوب هدرهبصقو
 هد رادقم زا ادعام ندرلنو . ردرلشلوا غلاب



 فا ق
 ید جاوا و هناکنح « یدو « نالا « مور

 ۷ از دارا و

 «رل ڪچ ةا رح ندهروک ذم ماوقا

 هلرلکرت نوت و رازال یر دلرایحرک «راکزا

 رایج رک لاا «بولوا نیدتم هلمالسا نی رارات
 هلهج و و . ردنایتسرخ راسورو رلینمرا هلم رپ
 ی آوا لات ات e وع ل هساقفاق

 یرادقم كنلاها

 هداب ز كا دیازت و «هدهسیا را 0

 «بولوا هدرلینمراو راسور ندا ترڅ 0

 ر كرلتدا ترڪ هجراخ ندهیمالسا “لاها
 . ردهدتع وط رلن و

 یرب ندنکسا, ساقفاق چ: یسهبخشرات لاوحا
 دل کود دنرلبات؟ رلبناربع كر تولوا فورعم

 قجآ
 نرف یحج

 . ردروک ذم هدهیناریاو هاو ریطاسا

 کیا بولاق لومحم یلاوحا تتکلعو

 نالوا هدنتهح قرش كناساقفاق هدنلئاوا ی

 ینیدیناط یتاود امور ناتسفاد ینی ( اینابلآ )
 ( نابارت ) یخد یایرما نالوا ہد نی سا

 كل راتکلع و «هدهسی دشمل ۲ هتعاطا تح

 تناربا هلرللامور هدع)

 قوحر هدنقح هس اقفاق نشر قلود نامناکشا

 هدناربا .بوروس مکح یرهعزانم تاقر تقو

 دلرلبلامور رلنوب « هاك هنایناساس تموکح تبون
 یاونالاباب «هللا اما یراذوفنو مکح هدهیساقفاق

 هد رو ص هداعلاقوف كرایج رک «كرهدنا ےک

 ی رارادم

 دال ندتقو وا

 . یدشمهغا اعا ی رار

 و اسقر كنماوقا هبساقفاق اسو

 مش یاب هش رلتعاطا ت

EAEقرەنلوا لاخ دا ید ییا تس داراز » 

 LAV تا کا AGS اش
 1 یدشغل وا

 برضو لاعث دارزخ رحم «هلا طبض یناونالا باب
 هلیماوقا كرت رناسو هلرارزخ نانلو هدن راتهج
 برص ت افا اد اا وش رک هبه را- 2

 راسو راسکرچو رایجرک نانلوب نک اس هدنرالم
 تود صوصلا لع « توعثاغوا هل را لغ اط

 یدنک و ۰ شعاط نیا ته ۱ قاتار ها

 دروع و زیکنج .یدرلشعبئاط هرلنوب ین رلتبمآ
 هدن رالحم عفن صو قلغاط كن هبساقفاق هدنرلح و رخ

 رل رع د ندم روہظ

۱ ۳۵۶۸ ۱ 

 1 : E ا رانا و كرت دنر ۳۳ «ه د هس

 7 ۳ تكزتلود قاف هدنتهح لاعش صوص الع

 هدنس هتروا هناروت ماوقا نوتسب قسیلاها هرساةفاق

 یغد ندفرط ریو رلنو ندفرط رب .یدیشقارب
 هلهو ینهیساقفاق یساصا لنووق هرقو یل وبق قآ

GEبودا دع تینغو اع فد ه  » 

 تقو قوچ یخد هبوفص كولم هرکص ند رنو
 نبات هدناورش رنو تماهنو ؛ شعذایعوا

 بودیا لاصبتسا ین هیمالسا تلود نالوا شتا

 ییغوج كرار یهدنونج كناابج *هلساس ساقفاق

 لاعاپ هلتامفد « ناتسحرک 2 3 یدرلشعا هدلا

 هظفاح ییلالقتسا ردق هب هحرد رب « رار هلغلوا

 بقاعتم ینواو ی رفظم ناربدلاچ .یدشماس هدنا
 یاراحم نالوا عقاو 100اھ یراق هرلمآرا

 یماسقلا هدننیب راسارا هلرلیلنامع كساقفاق دالب

 ذوفت كن رکید هاکو كنبرب .هاک ندتلود ییا وو

 تاس شنوا مجنم یندیازت هدرلاروا كننوقو

 1 یناناخ عرق نالوا و تاتس هب راتات لود قاق

 صوم ا یلعو هرار یهدنلاعش كنس هلساس ساقفاق

 رزخ رح « بولوا کاخ هناتسسکرحو هدرابق
 هش رلقلناخ ناخردژاو نازق هدیرارب ی هدنتهج

 عیسو و توق ۳ لود سور :یدشلوا عبا
 هدیدالیم نرق یجنزکسنوا «هجیالشاب هکعا كلام

 رو و یفیدرزدلاق یرادونجو ررب ررب ادا

 قالا یرلرب یهدنلاعش كنهیساتفاق رار هلرلقلناخ
 هام 2 .یشراق هناربا < E ندکدتا

 صوص الع كرهدبا ذاختا هلیسو كا هعفادمو

 هدیذیذن لاح رب كناربا هلیضارشا كنه ونص كولم

 هاج اس رزخ رحم « هدافتسالاب ندنامز ینیدنلو

 و شلو تصرف کا ردق هغاب هرقو هندصنم رو

 هدشنافو فلخ الب یربخا كم رالارق ناتسح رکو

 ید. نساروا « هاکعا دارت هب بسور کلم

 أ لر دمو ؛ سعا قاغا
 ا رصع ۰ هرکص ندقدشاغوا

 ۱ او ی ناتسسکرح هدنطساوا

 « هرکص ندقدلوا كلام هنفرط ىيا كنس هلسلس

 هد هدنرل هحن راه رام قیدتنا هلا هربامع تلود

e 7۳۳۳  

 ہت د

1 



 دودح عیسوت اهد زد یرفوش 1

 هدوحو ی دالب هیساقفاق کید ۰ كرودا

 راک

 ومرلاپ هد هلع
 و هدنساضق ( قیمرت ) كنتاايا

 هبصق رب هدنسییرغ بونج هرتمولیک ٩ كنينيمرت
 . ردراو یسلاها ۷ ۲۳۰ .بولوا

 هلا چ ع ) 1:۵6 (

 هتس هبلاعم تلایا (ومرت) تورو وک اق

 وفا هطا 3 عقاو هدیلاوش ضرع ۷ ۰ " و مبات

 رد هرتمواک ۲ کاو ۱۸ یو هرغ ندقرش

 ( دنوس غاق ) ندنرلهطا ( نکول ) و ( ونرا )
 . ردشلرتا هلزاغوب

Calabar )هک ت فا  
 ۳ داب الا

 ( رج ) هلروپشم لبج ( نوهاق ) هدنلحاس
 وو كلحاس رادقم رب هدنسهرا یصنم كنغامربا

 قامریاو .ردیعسا كتارا نالوا بصنم هلخاس
 هدایز یرارانک توک ندتفرط قرش لامش ۰

 مق كنسارحم « هدهسیا مولعم یغیدلوا و

 کار وک ذم لحاس واق فک زرته ی مظعا

 « بولوا قیصاب یدضاداو ریغآ كب یساوه
 یجز راشای هدنلاح یثحو زونه
 راج رسا هلبتقو یقورحم اورو .ردنوکنم
 یخد هدلاح ییدعش « بوشاس هلحاس و نوجا
 ین افس هلیتاجارخا غاي عونرب صوصخ هرلارواز کلا

 راروماب ردق هلوا ن رشت ندسیام . ردا بلح

 مه ذسوتسغآ ق زوع صوص) |لع «بوروس یم” وم

 ردق هناسن ندلوا ن رشت ؛ رواوا قاعص هدایز

 اوه هدسوم و بوروس مکح قلقاروف هسا

 رکید هدنتهج برغ كلحاس

 هللا لاها

 وب . ردنیرس بسن
 رابالاق تقو قوج رب « بونلو یبصنم كرن رب
 هنیرهن دابالاق لصا هلا وا نظ یلوقرب كتب رن
 شلریو یان رابالاق کی اکوبو یکسا
 یغیدلوا وقح كىغامرا رج كرابالاق یی ا

 کسا كلحاس رابالاق . ردشفلوا ق و فذک
 كەل یدقرش مق نالوا كدهتسارحم راب الاق

 هزتدکنا ی ی مقو ندن ر نورعاق
 دا رابتتءاو دع ندنتار ےعحیشم

 3 هدهسا

 (Kalabaka — هقابالق د وخاب | ۳

 ی |یس 9۳ 0 هقابالاق
 قرهلوا هدنمس رع لاعش هرتمولک ۲۰ كن هلاحرت

 اتم مدنزام یو بر انبار او
 ییلاها ۱۰۲۰ «بولوا هب رقرب كوب یزکی
 كرلاق برصو عفت یهدنتسوا كنهیرق .ردراو

 رب ریلس هلیقیج جوک هلرلتودح قاطرب هدنرزوا
 یرارتسانم ( روثتم ) هک هردراو رلرتسانم مقاط

 . راردفورعم هکغد

 Calabre, ) — bıjı الاق د هخاب 3

 یاهسم a E هر الا

 -ه رب زج هبشرب نالوا دتع كد هن زاغ و هن يسم هدنم وذح

 ( هتنرات ) اره بولوا هطخ رب دوس ترابع ند

 « هلزیکد قا ًابونج « هلیزکد نانویو هلب زفروک
 الاعش «هلیزیکد ( ناینریت ) و هلبزاغو هنیسم ًابرغ

 . رد دودمو طاع هلس هطخ هب اقلیساپ 7

 یلاعش ضرع ٤۰ ہ هلا ۲

 - هتروا یسهحرد قرش لوط ۱۳ ء«بولوا دتم

 ۲ ۰ E ۲ ۵ ۰ یو هونج ندلامش ۹

 اتم بتوارآ ما سرکه می
 ییلاها و هرتمولیک بس ۱۷ YoY یس هیس

A ۱ ٩ ۵ ۵۱۳18۱  

 + ۱۵ روشود د ۸31 هنشاب

 هدنزک د ناو هقشب ند رف وک هوان یهدنتهح

 (ایوج) هدزیکد ناینریتو رب هلیعسا ( هچالیکسا )
 نیننآ .ردراو وق یکیا هلرلسا (ایفوا هتناس) و

 :بواوالخاد ههر الاق لوق یبرغ كنلابج ءهلسلس
 هقرشهدعب «هدهسرنازوا هبوب ییرغ لحاس ادتا

 همونح هدنطسو كتکلع « هلفاطعنا یرغوط

 لصاوردق هنیزاغو هنیسم «بولوا دتع یرغوط
 کیا یراکتاو یرالوق قوچ رب كغاطوب ۰ رولوا
 رب هدنرلهزا ۰ بواوا دتم ردق هلحاوس ندفرط

 ندرلغاط . ردراو ید راهوواو رلبداو قوج
 راجشا راسو یجاغآ هناتسک یرلب راق وب كنرثكا

 روتسم هلرلةلاوتز و رلغاب یرلیغاشاآو هلبرلن امروا

 .ردقوج یخد یرارب برصو قاایق كرلغاط
 « بوقآ ر قرح رب ندنتهج ییا كراغاط وب

 ( قارق ) نلیکود هنیزفروک هتنرات یربکویب دكا
 .ردبرارهن (وتن) نالوا بصنم هنیزیکد نانو هلیا

 هدنسو زا



 لا ی

 ناسین ندا نرش یرلفرط یراقوب كراغاط

 كنب رالح عفت بولوا روتسم هلراق كدهنسادتا

 هدرلغاط هسیا نزاب . ردنرسو قو وص یرلشیق
 .هووا:هدهسیا مالغاصكبو نرس اوه هدرا هلايو

 « بولوا هدایز قاعص هدرارب قیصابو هدر

 «بولالشاب هکمروس مکح راهقتص و «رالتاج رلقارب وط

 رهدراهم كوص .رینکح هراهلایب یرثکا كنيلاها
 هلرکعج و كلبثب قل هتروا هزامشیراغا روما کیا

 - هلی یلاها « هلغلوا رام یح ار « تورقا

 مالم كب اوه هدرارب قجلا نیشیقو ؛ رنیا ندرل
 همشبس تان ال وصحم عو ره لاحو كاوه .رولوا

 لوبقم كب هلناهعونتم تابوبح «بولوا دعاسم هنس

 هدهحرد دعا ۱ هظفاح هدراجریصو رلبارسش

 قوماب . رواوا لصاح یرلغاب نوتز یاو لتیلک

 .بولی راقیچیغد هزوق رادقم یلیخ يک ییدشبتب
 قلزای .رونقوط تاجوسنم شعب ندکیاو قوماپ
 نویق « ندنفیدلوا ییا كب یرلهلشبق هلیرلاعرم
 . یک ینیدلوا قوچ كب یرایروس ریغیصو
 3 سوم هوا وار قوج ویزا رک
 مالصا هکدتیک ینراسنج هلیسهطساو راریغیآ
 ءرلردهدکمر دشت یخد رارتسا لزوکو یدکعا

 قوش یرلتاوبح وآ راسو راهدنام یاس ا

 «نوتلآ .ردلو هدینبلاپب كنلحاوس « یک ینیدلوا

 « یبلآ سر «نوشروق «ریمد «ریقاب .شموک
 قوج یراندعم رتاسو دروکو ک «یزوطابق «رولب
 یاب ها نمد قوا جارخا یزا كي «هدهسیا

 ءهدهسیغول یمهلکسا كوو ینایل مالغاصرب چه

 ندنغاپ نویز هلیصوصخو ندهیضرا تالوصح
 ء لیوب هتروآ رایلهربالاق ۰ ردراو یناجارخا یخ
 قل « بولوا رامدا یذو اضعالا بسانتم

 ۱ « ندیتیدلوا هدایز ماقتنا یوززآ هدنرلیدنک

 انہو ؛رارزک سو راشای هدنروص درفنم ایرثک |
 هنلیکشت یرلتثیه تراجتو عیانصو راتکر شا هيلع
 Î « بومهدا تمدخ هنسیقر ك تعارزو

 راس هلیسفلو هدنفرصت تحت كنابنغا كنيضارا

 یرللوا روبحم هک ا كليجفچ و كالرعشلا كنلامها

 هنترومم دياز كتکلعو هننايقرت كتعارز یخد

 ندکس ىلا زو ندنسبلاها .
 سقودوترواو هنتبسنج دوارآ یرادقم هدایز

 ردهدقل وا منام

 . لا ق ۳۵۵۰

 و كب را رلن و « بولوا عبا هنىه ذم

 شمب و ؛ شیک هناروا هرکص ندنتافوو تيب
 ۳ يالت هدنرفرپ
 .ردرلشعا هظفاح یر هیلم قالخاو ناسل «كرهدا

 هللا ایلاتا ییونج راس هدنامز سا هربالاق
 هدم « بوشوا ناکا هلبرا رج اهم ناتو رار

 ندمالساروهظ و «شفلوا طبض ندنفرط رلیلامور

 هلیعسا ( هیرولق ) « بوک هنیلا كرلبرع هرکص
 6 نا ندقدنل و ندهیمالسا كلام تقو یخ

 هنغللا رق لوا ‹ قرهنلوا طض ندنفرط رلنامرون

 هرمالاق ) هدلاح جنش . یدبا شفلوا قاما

 (هرونرتبح هرالاق) یمنکیاو یجرو (هرورتلوا
 -ونج مق یسجترب «بولوا مقنم هتلایا ۳ هلب رلعسا

 هدیسیجنچ واوندنسیلاعش ےسق یس کیا «ندنسم

 0۳ كتسجتر .ردنرابع ندنسیطسو

 PAs e .ًارقتیسلاھاو ورتمولیکمع بم ۲

 1 یر کرم بولا یک
  .ردنواح یهبحا ۱۰۸ « بولوا

HETولیک عب رص ۷۳۰۸  

 بولواینک ۷ ۵ ا

 مسقنم هياضق ٤ و مر یزکص
 كانو و" 4 رذراو یسهیحاأت ۱۰۱ 8

 یسیلاهاوهرتم ولیکم بح ۵٩۷ ۵ یس ه یطس هح

 یزکسح « بولوا یش E مو ا

 مقنم هباضق 4 و «ردیسهبصق ( ورا جاتاق )

 مسقنم

 رقت یسلاهاو هرنم

 تلایا چوا ون . ردیواح ییهیحان ۱۰۲ « بولوا
 . رونلوا هیبست یخد هلبرلعسا كنبرازک

 دا شهر دود | هدف هدس ونح یاش ما 0 ۰ 2
 هدنس ر بونج هرتمولیک ۱۹۰ ك (ساقاراق) و

 ( وقرا وغ) عبات هنغامریا ( قوئروا ) قرلوا
 لا2 صرع ۸ 9۵ هدنزاتک لوص كرن

 هبصقرب مقاو هدیرغ لوط ۱ " هلا
 هلتسارم قوروا . و ییلاها ۰۰۲۰ «بول وا

 كب کمری دشبت تاناویحو مه وا لحاس

 یشفلو هدنسهروا كنهووا رب عساو یشیر ولا

 ۰ ردراو یس هرات تبم#ا «هلیدسح

 هیلف « (Calalabellola) | * | هل

 ندنسد رع ریسا « طولبلا هب ول اب الاق

 و e 0 ,۸۷ ۰۸ رب ور و
1 ۱ 0 f 

۴ 

7۳ 

ANی ترا یا  POOاس اس ای  

 ۳ ی | ی توخو



 كن (هقایش) و هدنتلایا ینتجرج كنهیلعس .ردطلغ
 اغ قرهلوا هدنسقرش لاش هرم وال ۵
 9۱۰۰. «بولوا هبصق رت هدن زانک کر نالوا

 رادنامروهد دالیم نرق یجنرب نوا .ردراو یسلاها
 .یدشلاچ هبلغ هنیلسم رک اسع هدارو رجور یارق
 .رد ( هلاقویرت ) یمدق مسا ؛بولوا هبصقرب کما

 ةملق » ۸۵

 دم سا هب و ریجأب الاق

 . كنهناناقو هدنتلایا هساناف كهلعس .ر ردطاغ

at۳ ۱ هبصق ر ها بوت  

 راب رع .ردراو ینراجم كاشیاو یسلاما ۰
Rt.دراز ونج هدعب «قرهنلوا رامعاو مک  

 : یدشمک هنطض

alam ¡( ) هملق » یییع 
 ق

 كن هیلعس .ردطاغ ند« ی ف ERE) هاب الاق

 بودح ەرتە وليك ۵ انبار و هدنتلایا ینایارت

 .هبارخ كنعدق رهش ( هتسعم ) قرهلوا هدنسقرش

eیسلاها۱۰ ۰ ۰ «بولو  

 .E ەدعق وموت

 ۰ ردشعا

lanise lla) | ۰ 0هعاق» یی ع(  

 هیلعس . ردطلغ ند « هنر ا ال

 بوج هرتمولک 9۰ ۰ لاو 3
 هدنرزوا یره ( وسلاس ) قرهلوا هدنسقرش

 ۰ بولوا رہشر یک كتلابا نالوا اته

 یرلن دعم دروکوک هدنراوحو یسلاها ۱

 . ردراو

 « توا هعلق » (0212۵۱2۲۵0)

 Ea ا ۶ مسا ۱ دوانالاق

 ( هسوغاراس ) هدنسهطخ نوغارا كن هینایسا

 بوج هرتمولک ٩۷ كیهسوغاراسو هدشتلایا

 (نوااج) عبات هنغامریا (هربا) قرهلوا هدنسیب رغ
 ۱۲۰۰۰ بولوا هبصق رب عقاو هدنرزوا یر

 ندش رش مماج «یناماکعتسا هلاق ندرلبرع «یسیلاها

 مفثاطرب بیرف هدنراوج «یساسیلکرب لدبم
 .ردراو یسووا تبثم ك هدنفارطاو یرلهراغم

 یر هبارخ (هلبل هجرلبیعو ) سیلیبلیب یکسا هبصقو
 ان ندنفرط ( نوا ) ندنیلس ةازع هدنرق

۱۳-۱ 

 سدا ص ص ص ص ص ج ص حح ص ج ج

 لاق
 » هدهمایسا ۵ ا

 3 اب هوار الاق
 اک کشم و یا ا باقر كاا
 لژوک ی مدنفار طا یم او «ردارخ مويلا «بولوا

 ندرلن اسمیهعلقو یلارق هنایسا .ردشلاق هرلاعح

 هلاوح هرلهیلاوش مقاطرب یتسهظفاحم ۰ هرکصندق دل آ

 هلیمسا E هوارتالاق) رلن وب هک .یدیشتا

 . یراشقیا سیسأت صوصخم قیرطرب
 هدنرلطسو كن هسور( 1621۸۱01) ۱ هاو

 (راحوهو ) كتلابا (ارنوروو) ! €
 هدنسیق رشلاعث هرتموایک ۷ ۰ كراج وهون و هدنساضق
 ( هیانروغدو ) عبا هنغامرا ( نود ) قرەلوا

 یسلاها ۱۳۰۰۰ تولوا هصقر هدنرزوا یر

 رب كوب نادلوا ارجا یفراجت تاناویح هجعلشابو
 . ردراو یریاس

 ( قستوقای ) كن هبربیس )K( لا
 هدنساضق( كىنيمكلوا) قمم هنتلابا | 2

 رولیکود هنب رهن ( مت ) مبات هنغامریا ( انل )
 یسارح نالوا لقیشالوطو راط « بولوا یا رب

 . ردنوزوا هرتم ولبک ۰

 ۳ ندنراجت هز وا و ( 5 ۴

 ناو 3 ۳ ۱ سالاق

 شا لو ق ییهذم كيلوتق « هدلاح یغنیدل وا

 یو بولصم هدنکوا كشوا كنلغوا نالوا

 كنالغوا لندنفر طظ یقییلصعتم كىل وتق 1 هش رزوا

 ندقدنلوا مادعا هلرا هینکش او «ماهما هلغل وا ىلتاق

 مکح هل ذفلوا فیقو یخد یسهجوز < هرکص

 ‹«كرەدىا مازلا ینفلتاقووآ تانهل اعو رتلوو ربوش
 ه هعفادم یشراق هعقاو لظ ینمواظم و هحرلهنس

 ۶ شا تاقوا رصح

 ندنسابح" یهدسراب هدد رصوا هک« ىدا شمر و

 دتانج یلتشهدو » هدبوتکم ییدردنوک هر

 هد « ؟ ردیمراو اشا تولوا هدسراب ا

 . یدیشمزاب
 هدقالفا كل هنامور ((1

 ۔ارقو 3 دا تافالاق

 قرهلوا هدنسب رغ بونح هرتمولبک ۸۰ كهووب

 هبصق ر هدنسشراق كسدوو هدنرزوا هنوط

 تسا هدهحردوا هشياوو

 « ردراو یایلاو-ینلابحا ۷۲ ۰۰۰: :  تولوا
 هدعق و« وب رللناشع هدنسن دالیم رات ۱۸°1۱

 .ردرلثلوا لئات هترفظمرب كوس یثراق هراسور



 نا

 هروم هدنان وب ( 20۱2۳۵1۵ ) لا

 (CE كت سەرت زح هبش

 ( نودن ) نلیکود هنزفروک ( نوروق )و هدتلایا
 ?E هدب راقوب وار ندندصنم و هدنرزوا یره

 « یسلاها ۰ « بولوا هبصق ر یزکسح

 یاجارخا ریجناو یغای نویز ۰ یرهجگاب لزوک
 . ردقو ینا ٤ هدهسلا راو یمتخر لزوکو

 عقاو هدنبرق كنهبصقو یرهش ( همالاق ) سا

 . یدا هدنلم یسهرق ( یالاق )

Kalamazoo 8اش ما  

 E كالام ا وزامالاق

 رواکود هلوک كوب نالوا یعانمه هدنن روهچ

 هدنب ونج تنهروک ذم تروهج ۰ بواوا رهنرب
 یسارم .راقآ یرغوط هب یلاعش برغ < هلناعن

 هرتم ۱۰۰ یصنمو نوزوا هرتم ولک ۰

 یسارج

 لوبریمدرب « بول وا هبصقو رهش
 .رینازوا هول یمار ید لح

Kalamazoo) ۱یاق سا (  
 ناغیشدم ت تا هعنج کال ام هدیلا مش وزامالاف

 بونج هرتم وایک ٩٩ ك ( غنیسغن ال ) هدنتروهچ
 لوص درې نالوا یانمه قرهلوا هدنسب رغ
 < بولوا هبصقرب هوا

 وا ا رمس 6 بولوا نرو

 چاقرب هدیرز وا

 یسلاما ۱۳ ۵ ۰

 - هق راف تاجوسنم عاونا « راع تایوبح كوس

 . ردراو یمهناخ راعو یتکم یلیخاد « یر

 .ردهدکموس هک دتنکه هلغا وا رادا وصح كب ینارطا

۱ SMG 
 هدنسقرش لحاس كنخزرب تنروق ی هدنسهرآ

Kalamaki ( ) ناو سفن 

 ی.هر رج ه.ش هزوم هلا

 لوا ندنرفح كروک ذم خزرب « بولوا هب رق رب
 یتبها هرکص ندنداشک كلودج .یدبا یسهلکسا

Eیی ( ایقسا ) هدنتهج بونج « هدهسیا  

 ندو ا هیصق رب ی هلما «خذرب «

 هطاحا یخد یک امالاق دویب هدیدج ةبصق و

 . ردکح هدیا

 ومالا

 هد رق لحاس هنناتراق او هد: ساق رش بوئنح

 یک یو ۱۲ یو بولوا هطا كج وکر

 - هعسرازح كبو ((۸۸۱۸۱۱0)

 کارت سه زا زج وهابی ندنس

۳۵ or 

 . رده ات

 بونح كل وان رآ ( Kalama ( ۱ ا

 ( هقچرم ) هک ردرهنرب هدنتهج
 ؛هلام لدنکتا فرغ تا وج یاهننم كنغاط

 -تح ندلوص « كرهدبا ناي رج هب ی رغ بونج

 نالوا نظ ینیدلوا یغنایآ كنلوک هنای ضرالا

 « هتشیخ و هم « هجم ووف ول ندغاص هدغاش | اهد

 ندقدل ۲ ی رلیاچ هروسقود ندلوص رارکتو

 هلا تال-فو « رود یرغوط ه رغ ۰ کک

 كاش ھر زخ هفروق « رورلاب اب تانودنآ

 هن زکد قاب ردآ هدنسیشراق یس ونح مسق

 یویفارغج نانو یعدق مسا
 «بولوا ررحم هدنتروص ( سیمای ) هدنرا ۲
 هلیعا ( ماچ ) نلی رب و هنتهج وا كغلدوانرا

 دربند یسهرغنوق نیلرب .ردرهاظ یتبسانم
 وا قلوا ندندودح نانو یتسارح

 ۰ رولوا بصام

 نیت هرزوا

 ۱ ندهب رکسع و د دودح « هدهسیا شعا

 د کم یک اا لاها تبسلح «یک ییدملوا

 نوکسم هلرادوانرآ ینرط ییا ره « بویلوا
 هل ردنالک ] هدع لارج ك رارق و «ندنعبدل وا

 كنا ر .ردشغ وا را فرص ندنسارحا قز

 سرقت یلوط

 هر املا

 هدنسب رغ توئح كنسهر زج ) ورو دنم (

 ۰ ردهرنم ولنک ۰

 ( Calamianes ) یرازح

 ندنریازح هنیولیف مب اته هینایسا

 كنس هرب زج ( ناوالاب ) و
 e) نابمالاق 3 بول وا را هطآ ماط را هدنسشراق

 چاقرو كوب چوا هللا ناناقانیلو ناغآ وسوب

 لات ضرع ۱۲۲ .ردنکم ندهطا كحوک

 .رک ندنراهتروا ۱9 قوت لوط ۲ 1
 كن و رز ( ناغاوسو ) یراکود دا

 ۹ 1۰ یو كنسهر زحنابمالاق ة عقاوهدنب ونج

 یسهلج
 لناس جوا  قرهنلوا رابتعا اضقرب هلیسهچرابرب
 . راردواح نیلاما ۰ ملکتم

E ۰كنسەر زج ناوالا ۰ ردهرم  

  «هینولافک بارم هلیسهطآ ( وتساق ) یهدنبونج

 تن تا



TES j MNT 
E Eو  
 لاق و

 # قسا ( هتمال او

 مویلا هدنعف وم < بولوا هبصق م

 « هلآ » ] . ردراو هب رق رب هلم ( هل )

Calanlan ( AES دوخا | O ( Calanlan ) iil دوخاب ناتالاق 

 لحاس كنسهر زج همش هقالام

 Ra و هدننصنم ا نالوا یمانیه هدنسق رش

 وح كج وکر عبا 4:2) ود مایس هدیلاش ض رع

 تمهوکح « تواوا هبصق رب یکم كن هیمالسا

 كالهرتم واک ۵۰ هدنتهح کیا تە هروکذ م
 ینیدلوا دتع ردق هننرص كلابح "لخادو هر هذاسم

 یار وط .ردعماج ینیلاها ٥۰ ۰۰۰ <« هدلاح

 وصح را رول “چر « هوپق «بولوا تډنم

 N رادقمرو یالاق لتیاک . ندو ال

 . راقح یخد

 ( 081۸7۷05 ) سونلکد وخاب

 ندننویسلک یا د ده

 هرکناهجو هدنرفس دنه كردنکسا كو «بولوا

 « هدنلوصو هن رېش اسف كلارا هدنتیعم «هلاستنا

 هدنشاب ۸۳ « هلغلوا راحود هضاسا قاط ر

 سوالا

 هت رزوا كفبتسا دا ندنود وا :ه دلاح ینیدلوا

 دک هدنشه را رگ كردنکسا « قرهقرح

 كج هاب وس و OE ۰ یدشعا قارحا

 3.7 یآ چوا « هدقدن وا لاو هد ؟ردمراو

 چوا ماتو یکیدید « مکج هشیروک هلیسیدنک هدلباب
 وب دیتا تافو هدلباب دل ردنکسا هرحص یا

 . ردو رع

 ۱ هت روالاق

 واک ۷ كسارتابو هدنتلابا ) اتاخآ عم هدلا (

 هدلم رب عفت ص قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتم

 هدن او ( ۱۸۲۲۱۱ )

 كتسهر نح هش هرو»

 « بولوا هبصق كحوک رب یزکم اضق عقاو

 ر ردق هنس زوبحوا ارابتعا ندنخ را ۰

 رب قرهلوا هدنیکج تک نشا

 . ردشف وا ةرادا مد
ure ( ) ه.ش هروم 

 یسقرش لحاس كنسهرب زج

 مسا كنسهریزج ( سورو ) عفاو هدنسش راق

 هر ر وال و

oo 3 

Ralahari ۳اش فا )  

 1 1 ا | یراهالاق
 ( ءاروا) ه دنسءزا ق ضرع ۲۸۲ هلا ۲

 .رولوا دتع درد هنل وک (یماغن) ندنسارح ینامرا

 هرتم ولک ٩۰۰ یی و هلایش ندب ونج هاهجو و

 لیکشت یرلطخ هایم مسقت ًابرفو ًاقرش «بواوا
 یراهالاق هکنوح ؛ردشارآ هلرا همت ماطر ندا

 یلایرج نوجسهیراج هایمو ینالیم ندفرطرب چه
 ربک یار رپ یونح « بول ح» هلغءال وا

 هحاسم ندنعیدلوا نعم هلیماع یدودح . رد

 یرلضمب ساي
 رابتعا هرتم ولیک عب رح ۱ ۲۸۵۰۰۰ یراضعبو
 ليم زار هب ونح ندلام ردقههره . ردرلشعا

 - مک

 ۷۱۰ ۲۸ و ۷ ۸۰

 ( باغیه ) رولوا یهتنم هنسارم ژااروا «بولوا
 كنیداوو درک .هدهساراو ییداورت كوب هلیعسا

 بوسو «پوا نالوا یهتنم اکو كرکو ییدنک

 یررلوص تقورب چ یرلیداو ناماروقو وواوم
 روسای بویمهردنا ردق هغامرا روک ذم

 هدلوب ید یرلوص نالوا لصاح ندنرللیس
 رلقلقاطب و رالوک یلزوط قاط رب «یرهب وروق

 « ,ووروق هدندم ST هدرل وب هک« راردنا لر

 هدنتهح لاش زکلاب . ربلاق هدنادیم یرازوط

 3 و یراق راقام « هو ران هللا یافت روک ذم

 بود هظفاحم ین راو« هدهئاد تروص لوک چاق

 یرببک *یداو هیماراموا هل رارم هغوزو هنان
 ضمب ندنیحایس .رلرولوا یهتنمو بصنم هرلنو

 هایم امدقم یراهالاق « هروک هنقیقش كنف بارا

 رب روم قوج یرلنامرواو یرللوکو یه راج
 یرومظ تك هبض را تاللدت شعب هدعب «نکیا ر

 تاناہنو راوص « هن رزوا قالتا كرلنامرواو
 هدننروص لوح رب هدنلاح رک یار < بولیکح

 «بولو عوقو هدرلتقو نبش لدبت و . ردشلاق
 تاناویح هدنرلتاتب درارنو لوک نالوا شموروق

 . شرو روط یراکیک همام
 سدقم هر یار نوتنسب یراهالاق اذه مم

 هناناویحو هلراجاغا ضعبو رلیلچ « بول وا
 هلهو ؛ ردراو یرارب روتسم هلرلتوا شی ر ولا

 هدي وم ږوج اب نروس ردق هسام ندنات نوناک

ADA 



Id E 

 جاتح هیوص قوج .رولوا یک د صز یرارب ثکا

 یرلقدشالوط هلرلیروسیعاونا لا ضمب نایلوا
 یسلاها .ردقو> هد ینا وح هر اشم هراس اص «یک

 هتیسنح یا هلرلعسا ( یراهالاقاب )و ( ناعشوب )

 یلابیو راکوک شمب و هلوآ هجلشاب بولوا بوسنم
 «بواشاب هدنلاح هبح وکص لاخو ء رارینلسپ هأرلهوبم

 كرب کولا . ردقو هل یرلهباها تاناویح

 . ردراو ییلباقو دادعتسا کلب تاناوبح

 قحو روک «ریقاب هدنرافرط

 هدهنایسا ( ۵ 3
۳ 

 وینورغوا كن هلیتساق - رود
 بونج هرتم ولیک ۲۰۱ كنوینورغولو هدنتلایا

 تا ویسیل اها 2۵

 .یدرارید (هرهلق) رلبرع .ردراو یساسیلکرب کسا
 و درب 0 یاه 1 ( Callao ) ۱ والاق

 كن( ای )و هدننروهچ ( ور )
 FEE لدتعم طع رح هدنن رغ هرتم ولك 4

 هلکساو هبصقرب یزک م تلایا عقاو هدنجما كىوقرب
 كا كيور ۰ «بولوا

 لزوک «ینایل مالغاتم «بولوا یسهلکسا كاشیا

 . ردراو ییاماکعسا شمبو ییراجم كو « یمتخر

 كتلایا كحوکر ب طاح هلبتلابا اهل ندفرط ره
 ۰ ردبز کس

 كنتلابا هسقاص هدهیسورپ (Calbe) ۱ دا

 كءرودغاموهدنغاعس (عرودغام) ۰

 ۷# یزکس اضق هدنسدقرمش بونح هرتم ولک ۷

 رکش « دغاکو یسلاما ۸ 1۲۰ « بولوا هبصق

 هدنفارطا . ردراو یرل هش راف شام تکو كويو

 .ردقوج یئالوصح راجو یرلندع« روکو زوط
 «ندنفیدنلو ید هبصق كچ وکر رکید هلعسا ون
 ندنرېن هلاس ینیدنلو هدنرزوا اکو نوجا قیرفت

 _ هبلاق ) هن رکیدو ( هلاسردن "هبلاق ) ینالوط
 هاب ید هدابمردن ]

NAN (Calpe ِهدنزاخ ون  

 ۲۰ ر
Callagirone ۷ 

 0 ند نر ۱ و
 هرتم ولیک ۱۳ كنهيناتاقو هدنتاایا هبناناق كټ هیلعس

 كنهبن یکیآ طوبصهلبا یر وکرب هدنسیبیغ بونج

 ضعب

 یرلندمم ن اه

 ۰ «بولوا هیصقرپ هدنسبقرش

 . ردراو یسلاها ۲ ۰

 یس هبضق رب

e أ ر Woot 

 ۱ ۳ یر را كیا  یسهبنا 8 ياما
 . ردراو یسضارا تبنم هدنفارطاو

 هملق) یبیع ( 2۱۱۵0150۱۱۵ ) ۱ هی زمناتلاق
 ه د هیلوحس .ردطاغ ند ( هب زەن

 قرهلوا 27 2 بونج هرتموایک ٩1 كنومرلاب

 رو و و تا هظئدزوا یربن ( وسلاس )

 غاب هدنفارطا ءیسیلاما ۲۱ ۰۰ « بولوا

 . ردراو یراوص ندعمو یراهعابو
 مق كنسهرزج هيلع“ یلایا هترمناتلاق -

 اقرش «ومرلاب "الاعش « بولوا ترابع ندنسیطسو
 «هلبرلتلایا هسوقاربس ندنتهح قرش بونح «هساتاق

 دودح هلبتلابا یتنجربح یخد اب ض «هلزمکد ًابونج
 ولیک مب رم VTA یس هيس تام «بولوا

 5 ۲۱۳۰۰۰ یسلاهاو هرتم
 یلهضراع هدنرطسو « قلغاط هد دیح لامم

 هربخذ «بولوا تبنم كو زود هدنتمح بونجو

 یر هییلشاپ . ردقوچ یتالوصحم نوشزو
 و نوع هاضق ۷۳ یلانا . رد ( وسلاس )

 ثكعدق نانو ( Calchas ۱ ۱ ا

 هدنرالاصم یرفس اورت رو شم
 ناب رق هن راهبذاک ةهلآ هک ردصخ رب روکذ م

 .یدررب و رخ ن داغ بوک «بولوا ی هزکیسک

 0 قوا هزاع اور یتح
 هبانک ندرق ین ( هینع۶ا ) یزیق ( نونماغ ۲) و

 كن ساغ ود نانو < « هکدا ناب رق ه هناد نالوا

 نچ 3 یعج هم هقیچ : ندناهل ( هدیلوآ )
 مدقن هنسدنک 2 ( سودوم ( هدتعنصول . شعا

 و روكا
 . شلوا كالم

 ك هیناسا 2 هق راب الد نو ردلاق

 « بولوآ ندنسارمش سیون هعجاف روہشم الا
 5:3: ۱۱ ۰ شوط هدد ردام ا

 ىللاو ؛شعا كل ۶ تقو رب . ردشعا تافو

 هک نا وا «بورک هنابهرقٍ رط کت ندنشاب

 ي راعشا قلعتم هبهذم قم

 كن هیح وقسا ( ۸۱۸۸۱۵۱6 )

 « هبحوتسا » ] . ردعدق مس ۱ هب ودلاق

 [ ۰ هلروب تعجارم هنسهدام

„ Calderon de la-) 
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  ) Caledoniaهدىلاوش یاقسما

 هد غیاهننم كنسهعطق نونمود میت هە رتاکنا

 یسهلسلس رلغاط یلایق هلیاحاوس لدتعم طبح رحم

 .هعساوٌهطخ (یسهیبمولوق زیلکنا ) عقاو ها
 یر ندنحمرا ۱۸۰۸ «بولوا یعا یا تات

 هسولوق » ] . ردشلوا طنا نرلارعتسا «

 تعحاح هنسهدام . [

(Nouvelle Calédonie) — ی ا 
 | «بولوا ندنرازج رک طرح

 كج وکر ئاسو یربازج ( هتونآ ول ) یهدنفارطا
 یکی هلا ایلارتسوا .ردعبات هبهسنارف عارب هلرلهطا

 راط « بولوا عقاو هدنرهرآ هتک یو هنالو
 بونج ندسیغلاعث هدناکش صقان عطقرب نوزواو

 ضرع ۲۲۹۳۲ 6 ' هلا ۲۰۳۳۱۳۰۲ یرغوط ه قرش

  ۱32۳۸۳ ۱۱۱ ۶۰قرش لوط
 هلهاسح یشحوا شوق یو .رولوا دتع حر او

  ۰بولوا هرتمولک ۰۵ کا یطسوو «

 هليتاقل و ۱۸۰۰۰ امرقن یس هیس هحاسم

 یسضارا . ردهرتم واک مارح ۲:۷ 5

 هک. رنازوا لابج “هلساسر هی و .بولوا قلغاط

 نانلو هدنتهح بونح و نالوا یر مفتح كلا

 یعاضرا هرتم ۱۹۳۲: كنغاط ( دلوبموه )

 یرلارم .هدهسیا راو یرا-ما یلیخرب ۰ ردراو
 لاعشو نالوا ینوزوا كا  بولوا هصق عبطااب
 یسارم كنغامرا ( توهایو ) ناقآ هدنتهح

 هدنرلقبحا كالحاوس .ردهدنلوط هرتمولک ۰

 هلرلن و بونا و رلایق هرصرب ندهیناجیح تالکشت
 مالغاص «هلغفل و نکاس اعاد کد هدنسهزآ لحاس

 برغ كرک .روبدیا لیکشت ییرط یافس ریسرب
 یسهلکساو هبصق چاق رب هدنلءاوس قرش ٍدكرکو

 هدینهبصق ( ایمو ) نالوا قر < بولوا

 یساوه . ردعقاو هدنسیونج مسق كني رغ لحاس

 ءراع میاقا « بولوا تبنم كب یغاریوطو لدتمم
 یسهزبس ع و ره كناب وروآ ریارب هات ال و_صحم

 یدادعتسا حد ا هات تاناومح . ریل هشش

 ی-هدوعحوم تاناوبح مدقم هنس نوا <« بواوا
۶ ۱ 

 هم رب دصاب یلیحو « رواوا غلاب هسار هو

 صوصخایلعو مورق «نوهتن۲ «نوتلا .یدراقبح

  E BBرب ۴

 قجنآ . ردقوچ كب یرلندعم راس هلبا لک
 « كرەديا ذاخما افنم هعلشاب یهر زج و رازسنارف
 عبانم « ندنرلقدلوا هدکسا ناکسا هلراهرجم

 یابوروآ . روى هنلوا هدافتسا قح نفی

 ندرلمرجم قصن « بولوا ۱۸۰۰۰ یبیلاما

 هسیا را ( قاتق ) نالوا یسلاها لر .. ردنکسع

 . راردهدقلو ضارقنا « قرهلازآ هنوک ندنوک

 ندسوف ۷۰ -. ۰ رنو هدنلّوخد دارازنارق

 کر یو e مر نکیا هدایز

 ءراکه لح « یشح و ك «هدراهسا ید هد دلوا رلن و

 ی رلک در دلوا « تولوا رمد یک سوز ات

 یزکس « ردققم یرلکد ید یتا كن رامصخ

 مالغاص كيو یسیلاها 41۰۰ كن ( ایمون ) نالوا

 روپشم هدنحشرات ۱۷۷ ٤ هرزح و . ردراو ینامل

 « بونلوا فشک ندنفرط ( قوق ) نادوبق

 هد ۱۸و «التسا ندنفرط هسنارف هد ۳

 . ردشف وا قالا یغد رلهط یهدنفارطا

Canal Calédonien,) ىلودج ەس ودلاق 
( Caledonian Canal 

 مروکذ م تکلم هک ردلودجرب كوب هد هیچ وقسا

 ندنزفروک ( یروم ) عقاو هدنسیاامش قرش كن
 هنن زفروک ( نرول ) یهدنسیشراق كنهدنالربا

 لامش «بولوا دتع هدلحم کالهرتمولیک ۱۰۰ ردق

 كن هيچ وقسا هدنسهرا یمالطا طیح رحم هلب زیکد

 سن .رودا لیکش یرحم قیرطرب ندنسهتروا

 كنبو « بو ندنجا یرالوک یجولو خ وا
 ۳۲ .ردنرابع ندرالوک روک ذم یسهدایز ندنفصن

 وب نالوا دعاسم هنس راتیتقرف لماح هبوط
 هدنخشرات ۱۸ ۷ « بونالشاب هد ۱۸۰۵ لودح

 1, ردشغ وا لکا

 لاش قرش كنیح ( 1۱2۸0 ) ۱ انا

 هدنتلابا ( ىلج ) عقاو هدنتهح

 قرهلوا هدنسیب رع لاو هرتم واک ۷ ۵ كنيکی و

 یرب ( وه غنیچ ) مبا هنغامرا ( وه غاي )
 دادس ر روپشم هلدودح ناتسلوغمو هدنرزوا

 هدشاور روآ ۰ ۰ ؛بتولوا رپشرب هدننرق

 یس هلج كنسلاها . ردراو یدلاها ۰ ۰۶

 . ردلس یرادق یخ : هدهسیا یینیح محاسنح

 بونج زکلای  بولوا طاح هلرلغاط یتلایق رهش



 لو

 رنایق بوابجا هدوا هکءردراو لخدمرب ندنتهج
 هل رارنویسبم ناتساورب ضعب .ردشع وق هنلاح ویقرب

 دود تب ها دن رولو یراج سور

 . ردراو یسهب رکسع نک اماو ىرڵەلشق

 ك هدنفا رطا . رد راو ینرام یاح کالغر | ك هلا

 ندنفرط یلاها .بونلو یراندعم روک تکا
 ۰ رد وا ناما هرب تاقورحو جارخا

 (Kalgou في وغلوق دوخاب

 ماتم اهر دی رحم ( e٤ ف وغلاق

 لابش هرتمولک ۱۲۰ كتسهرزج ةن ناق )
 4۱۳ ۳۰۰ هلبا ام ضرع ا و

 قلم هنتلایا Ey كتهسور هدبقرش لوط

 لوط نالوا هونح ندلاعش . تولوا هر زجر

 رظعا
 ندرلهو واقالوص و قلا و ندرل هم قلایق یسضارا

 زکلای كنغاروط یغد نب زاب بولوا ترابع

 زا یناناس « هلکع را ی ی هدنفم مدق کا

 یرب چیه « بولاق هدنلاح تواو یلاچ یراجثاو

 نزای « بولوا یسهعاد ياشا اوو 8

 كر وک یرلتسو « قرهشالوط رلیعتبلابو رایج وآ
 قبلابو روبط هلا هفلتخ تاناوبح راراب هنلارعا

 . راردیا دص

 ( نیر ) كن هیسورپ ( Kk ) ۱ “)اق
 هدنغاجنس ( هنولوت ) هدننلیا ل ګ

 «بولوا هبصقر هدنقرش هرتمولیک ۲ ك( خاد) و

 یری رد « یرهاخریمد «یدلاها ۰

 E LS E ها
 یاودا لو ریمد رب مسج رونلوا ما دنعسا هلع

 . ردراو ىسەقى راف

 ده وص هقدد2ق د وان را O * هما ام

 ارز نت

 هیسور

 هدنسق مش

  NNردهرتهولک ۵۶ یسهراد طرح و .

 راشو هدنسیونج قرش هرتمولیک ۳۳ كنرزر و

 میان هرادرا و قرهلوا ةا کا قرش ك_نغاط

 هدن رق یسارحم رادراوو هدنرانک یا تباح ر

 ء00 ۱۰۰۰ تولوا هبضقر یزک س اضق
 یرلوص لزوک ء«ی-اوه فیطاو مالغاص هلتاغ

 : ردراو یرلهویم سیف ساوا الا رسلاشماو

 ا «بولوا یبیلکممق كنسیل اھا

 كنب رلنایتسرخ نالوا هدرادقم زا . رتردا ملکت

 44 ل ۱ 3 ۳00

 سقودورواو «رددٌوانرآ یرلن ان و كيل وتق یخد

 اک هحوالسا هلسنوف بتکمو اسلک یرلالوا

 (هووتن) هدننب راوالساو رادژانزآ .ردرخمشل ۲

 کا ردفورعم هلسسا

 لا 0 2 یناتضق نلدناقلاق سس
 ندنتوح قرش لامش .نیرزرب سفن ندنت :تهج رع

A۱۱ اف بوکسا س  

 . رددودم و طاح هل.ساضق ه و> رق ثكنت الو

 رار هلیس هبحا راوتتسغ نانلو هدنتهح بونح

 3 و ۳ تولوا کرم ندهرق ۰۱

 دوانرا واسم هرزوا ترتکآ هک« ردراو یسلاها

 . راردروهش« هل رلتءاعشو تراسح « بولوا

 یغاط ( كیولوس ) هلیسهلسلس راش یسخضارا

Eیرغوط ه قرش لامش د بونح  

 كرلغاط روک ذمو ندنس داو رادراو نالوا دتع

 هشدم ی رلفرط كسکوت «بولوا ترابع ندنرلکزا

 یراکذا غاط 4 طامروا یراع یراخاخا اسو

 كرېت یارح . ردروتم هلرلغابو رلجاغآ راذهوبم
 راخذ لاک ید هووا نالوا دتع هدنفرط کیا
 . ردا لصاح

 » ا ۱ 2 او

 [ ۰ هبرویب تمجارم ) 2
 هدنتهح بوذح كح وسا ( ٤1 ۹۲) ۱ و

 هدناحاسیبرغ كزاغو نالوا یمانمه

 قرهلوا هدنسش راق كنسه رب زح ( دنالوا ) و

 3 راک ۳۲۰۰ .كلوپقوتسا

 «یسلاها ۹ ۲۰ بول وا هصقر یز کی تاایا

 كنهصق . ردراو ىنراجت كلشياو ینامل لا

 تایل یرلهلح رئاسو هدنرزوا هطا رب یعق هیحلشار

 ۰ ردنسوم هدلحاس هدنفارطا

 ندنماسفا كنسهطخ دنالانوک یلابا رالاق -

 ۱۰۳۳۰ هجیو لحاس یزکد قیطااب بول وا

 ؛ رول وادتع هدنسهرا اع ضرع ۱ ' هلا

 «غرولورت وغینیوکت و اب رغ «هسوغورسوا "دلاوش و

 . رددودحم هلب رلتلابا هن ورقساراق یخد 9

 هلیس هلن وط هر زج ( دنالوا ) نالوا ندنناتلم

 ہرتم ولیک ع برص ۱۱۰۰۱۲ یسه طس ةحاسم رار

 یبرغ لام
 زود یرافرط رتا «تونلو هرن

 هری ات

 .ردراو یسلاما NE ATE بول وا

 چاق رب ۵ دنتهح

 ۳ ۳۳900 به و

 



۱ E, Ne 
  35 3ك ق

 هلتعارز هعلشاب یسیلاها .ردقوچ یرالوکو قلا و
 4 . رازدا لاا هلرتراجم لو

 -رفتسم مد اشم ((ضااصاطهتو) ۱ و

 یهذم ناتساورب و ندشق ۰

EERهد (هن وغ هقاص) ۵5 ۷ ۵ «بول وا  

 هلاه . ردشعا تافو 9 شو

 طعم هدنن وتفلاراد

 رع نوهعبط كغك نالوا مزال هرل دیا لوىق

 .یدشعا سدس 9 هعرطهرب یواح یفورح یاربعو

TA »ند ) ۰ « یم هسادنتا دعاوت كني رع  

 كل هرع بتك» و « شیفلّوم ريهاشم كمالسا
 چوا EE ها هلن رانا و نع « ینیرعآ و اسا

 هل ردن وک هب هیق رش كلام .یدا

 . ردراو یراثآ ضعب راسو ییلات

 كنتي سزح لوغم (Kal MOS م سه ام

 < بولوا وق ر  ندنرل هبعش ۱ قولاق

 ندنرلتهح یبونجو برغو یلاعش برغ ناتسلوفم
 هغلوو كنهسور ندندودح تسو نيج سفلو

 ۶ ضارا نالوا كد هنراارم یرلقامرا ( نود ) و

 «توشوخ . رارواشاب هدلاحرب قینغاط هدهعساو

 هقاط ترد هل رلعسا تبردو راقنوح « توغروط

 هلاوحا راسو هجاسل هدنرانب «بولوا مسقنم

 یربآ یقاطر ره .هدهسیاراو قرف ردق هه هحردرب

 راسوا وا ندراقاط فلتخ هدرارب کا بول

 راقولاق یغد هلیرابتعا لع یرلقدنلوب . روینلوب
 وا یجرب اد راوی هکو اب چوا یآهجورب

 نود هلبالابا ناخردژا كن هسور هدنسهعطق ابوروآ

 هدنمسق رر كنب رلتلایا لو ورواتساو ییضایرلقازق

 دارلارج و اعسق وم دنسهرآ یرلارح نو دهلبا هغلوو نەي
 ت رد و توغروط توش وح بونلو هدی را هب وا

 ۰۰۰ راتوب .راودپوسنم هنبراقاط
 یدودح یییع لاعش كنبح كول یعکیا نوت ورک

 او طخ هب راځ وج نانو هدنلخاد

 لاح لكس( ناش نان ) یه 9

  روتاسیوا عقاو هدتهج یلاعت برع كناتسلوفم

 هدیرادتم ۰

 هغرودو رونوسوا هرق رو قیرا رو زیغرق
 هبسور هل راراوح هل وقو دن یرالوک روت

 كسنتالابعو قسەو یقرهلوا هدناخاد یدودح
 یدودح هیسور ندرلنو . راروبنلو هدنرلتلاپا

 لا ق ۳-5۷
 ۰ بولوا هدنرادقم ٤٤ ۸۰۰ یرلنانلو هدنلخاد

 ٩۷ ۰۰۰ هد یرلن الوا هدنلخاد یدودح نيج

 توغروط هعلشاب یخد رلن و .روینلوا نیمخت ردق
 « بولوا بوسم هن رلثاط تب ردو راغنوحو

 یدک ید یرلهعشرن نلند تیکشنایو توغتلت

 هسا ( هروت ) . رد شوشکرت « بودونوا یتاسل

 «نکنا كرت لصا نع هسیا هلیبق ر رک د نالوا

 هنجا كرنو « بودا لوق یاس قولاق

 چوا زوک دش هن : كالب یعجرا ود

 « هدلاح ینیدلوا ټکر م ندرلسولوا بوسنم هقاط
 هدنسمزا نم سو تس هما قره ناتو

 هدنسهعساو "یضارا (مادیاچ) و (رونوقوق) عقاو

 عقاو هدنسهشوک ییونج برغ كااتسلوفم سفنو
 قرش بونج كتبي « بوللوب هدنلوچ (ناشال[)
 هدنسهرا یراربش (وجمان) هلا (هساببل) و هدنتوج

 ی واو .روینلو یرلهقرف كج وکر ب درفنم ید
 غ زا نادبوف ۱٩۰ یدارفا كکولب
 ك كنيقيقح رادقم كنيمخت وب « هدهسيا هدقفلوا
 نوش لصاما . ردنونظم ینیدلوا هدننودام

 نیضت كس زو یا شب یرادقم كراقولاف

 .ردکر کر لهسلوا زواجتم ینویلمرب قجمآ .بونلوا

 یرلزوب «بولوا لونم صلاخ هجا“ رلفولاق
 «رع-ا و یراص یرازکب «قالراووب یرلافف .یصاب

 یرلنغآ یصای یرلنورب ۰ قیقیج یرلکیک قاس
 یرلجوا وراط یرازوک «هعا یراقادوط ۰ قفوا
 هیتیکشیشیرلقایق تسوا قرهلوا لئام هب یراقو

 هتروا یری و . زودو كريس یرلتیب و لاقص
 هدكییرلیراق اذه عم .ردابتو هعلاق یزلمادناو

 هبج وک یسهلج .ردرادکد یراع ندتفاطاو نسح

 تماقا هدرلهکرح لکشلا یناوتسا بولاشاب هدنلاح

 هکرح رلنالوا یرلتبسانمو تبارق هدن رانی ءرلردا

 هدکلریو « قاعوا» رب بوروق هدهزا رب یر

 لیکشت «سولوا» رب قاعوا جاق رب نچوک بوچاق
 « بولوا ندناناویح فرص یرلشیمت . راردبا
 ۰ ردراو یرلبروس هود و ت ريغيص «لنو وق

 قوچ ی«سیموق» یرلقدای ندندوس قارصیق
 یخد وتریپسا عونرب ندنوس « یک یرلتدناللوق

 رب ندنیسیئرو كدوس وا و « رارجما « بوراقیح



 لا ق

 یرلیراق ندنرلیون تانمرلناویح . راراپاب رینیپ عون
 تاجوسنم شمب و هک عون رب نوجمرلاکرچو هسبلا
 < هد هسي رلهدآ میطمو نکس رلقوااق . راراپا

 الصا هدهکازبع ؛بولوا رلمدآ راکهلیحو لبنت كب
 یراسیر دكرلسولواو كرلقاع وا . ردقوب یرلقام

 « ریناط یترا سیر سولوا یتاود نيج « بولوا
 قلود هسور « هدهسرلآ ندرلن وا یکریو و

 هدننروص یراتخ یوک ی راسیر قاعوا زکلای
 یراقاع واو «شمریدلاق یرل-بر سولوا .بوقارپ

 هنعاط ییهیلحم تموکح هیرغوط ندیرغوط
 اد و یک رالوغم جد رلق واق ا ردشعا رابحا

 تر « تولوا عبا هنس هبعش همال كنيهذم

 - رج ددعتمو یراهفئلاط نابهر بک ندهددعتم

 كنیرابهار . ردراو یرلرتسانم لکشتم ندرلهک

 - اعدا یاراعو تبابط  بولوا قوچ یرلذوفن
 هاشم هلل وغم یرلناسل رلروشلوب یئد هدنس

 یرلنابدا صوصخم هنیریدنک ۰ بولوا نیقو
 دو ند هعنایرس یک هجرونی واو هم وغمو

 هدنرناسل یدنح e . ردراو یرلطخ

 « ردا » ابو « رونا » زکلاب هل راطخ یدنکو

 یرلتشذکر سو تاحوتف كشرلن امرهق یراکدد

 بتک «بوزای رلهموظنمو رلیقرش قاط رب یکاح
 هلبطخ تو هدنناسل تس یرلیهار یراهشد

 قعای یرلفص و تب رلبهار . راروقوا بوزای
 . زرین رک وا یخد یاشارتلکیهو مسر زارب نوچا

 ضعب رکید هد دالیم نرف ی نوا راق ومل اق

 جارخا ندناتسلوغم ندنفرط یاوقا لوغم

 كرهدبا تره یرغوط هیاعش بر «قرهنلوا

 هدعب و ؛شلک كد هنراهتروا كل هيسور یرلقاطرب
 شا تدوع هنفرط هرادنوح یرادقمرب كرل وب

 ندرللوغم ا ووا ۵ لصاما ۳ رلیدب |

 هیراغن وج (یشیانفوق ردابم) ندنراسیر «بولیرآ
 ماود ردق هنس زو هک .یدشعا A یتلود

 قحو یبقرش ناتسکرت ینالخا یلهرآ رب «بودیا
 طیض ید ییاراحو دنقرمسو یرپلا ءاروام

 نق هعانصو تعارز یراق ولاقو ؛ شعا

 رلقولاق «هننرزوا یضارقنا كتلود وب هدعب "ءرلب دنا

 «نوجما كم هب اشاب هرزوا لالقتسا ردق هب هحردرب

 e سد ۳۵۸
 ۲ ورو راسور هردرلشع ا عوجر هنلاح تودي هن

 لوبق یفلنایتسرخ هنیرلیدنک یرلرنویسیم ناتست
 - هلوا قفوم < هدهسرلشعا دهح قوح هکمردتبا

 ۱ ۰ یدرلعنام

 کل ر دەتال ا ( ۷

 واف
 هلرانامروا قاما هدنسبرغ لادث هرتمواک ۲
 «بولوا هبصق رب عقاو هدزافو لزوک رب روتسم

 شفلو صوصخ هنیراتنوق یکسا ؛یسیلاها ۰
 تاحوسنم دلو هللا هخوجو یرهارخ و

 . ردراو یرهقشراف

 ام” كن هسا ارف ۵ ا

 ,E 8 ۱ وداولاق

 رب هدنسهطخ هدنامرون کسا قرءهلوا هدنلحاس
 «هروا افرش ءهلروک ذم رح "هل اید «بولوا یتاایا

 هللایرل تلابا هشنام یخد ابرغ « هنروا ابونج
 ۔ولیک عبم 8۹ یس هی هحاسم ۰ رددو دم

 یر . ردیشک ۳۷ ۲۱۷ یدلاها و هرتم

 «بولوا قلا و زود ییضارا .ردرهش ( ناق )

 . ۰ ردراو یرهبت ضعب هدنتهج بونج زکلا
 : یرابنا هچاشاب « بولوا قوج یه راج هایم
 هردهراسو نودوا هروا «همورد «هوب رد « هقوت

 ىجا كن زفروک هس « تولوا زود یلحاس

 7 ا ا اتارا ردنا لکشت

 بارش عون رب هلالو صح راسو ریونک «نتک
 .رولوا لصاح هلتیلک كب یرل الا راراي هنلامعا

 یرلنامروا ضعب هدنرلتهح لاعتو برغو قرش

 « نووق « بولوا یاو قوح یرلاع .ردراو

 هداس .ردیا ك یرلسنحو قوح ی او رع ص

 یخد یناجارخا لاب « بولوا لوبقم كب یاب
 یشاط مرب دلاق 6 يصص ۵ هلب رلن دعم روک یربراو

 . ردقوح یمهدعم هایمو یرقاحوا هراسو

 هلئاجوسنم ویو زب  بولوا یرلبا یلیخ یمیانص

 . ردقوچ یرلهقریاف قاب و رايش یک باروچ
 هدسراپ . ردکلشیا كب یتراجت هلبا هبینجا كلام
 .ردندتلایاوب یغوح رای اط هلرل.حراود نیلخیا

 هللا هيحات ۳۸ « بولوا مسقنم هاضق ٦ تلايا

 یلداس كتلإیا مساوت لصا .ردیواح یهراد ۵

 یجتل ۲ بولوا كرلایق هرصرم نالوا دتم هجئیوب



 نالبربق بوپراچ ه رلایقوب هدنرخاوا یدالیم نرق
 هلیع"ا كزسهسرح هنیفس (سوداولاق ) كنانایسا

 هدنرلطسو كن هسور e | هغ هن لاا

 ه رتم ول رڪ ۱7۰ ڭىەووقسوم

 راس لحاس كب (هقوا) و هدنس رغ بونج

 «یسیلاها ۲۹ ۸۱۰ «بولوا رهشرپ یک تاایا
 راسو ییانص بتکم ء ییدادعا تک

 < یسهناخشوط « یس هزعگلاراد هلیبتاکم ددعتم

 یرهشرباف كروک ۰ یراهناخغابد ۰ یسهناخوراب
 .ردراو ین راحت كالشیاو

 هل وت اقر ٌش «ه و وقس ومم "ال اوث یلابا هغولاق

 لب رلتاایا كناوع"ا ید ابرغ ۰ لروا ابونج
 ۷: 3 یسه یوطس هحاسم + تولوا طاح

 .ردیشک ۱ ۲۰۹ ۵۶ ییلاهاو هرتمولیک عبر

 سقود وت روا و سور یسیلک مق كنسيلاها

 كلوتف ۳۸۷ «نایلراق ۱۲۸۰ زکلاب بولوا
 سارا . رولتل و لسم ٩۳ و یدوم ۷

 یسهدایزندنفصن اذه عم بولوا تنم زا و زود

 جایتحا یادش نالوا لصاح « هدهسا عدو

 رصهو فالو ؛رادواح «هب رآ .زعا تیافک هبلحم

 کیا كوصوب « بولیکا یغد ریونکو نتک هلی
 ران داق لیوک یایلاو فرص هدنلح یتا كلوصح

 یرانامروا . رونلوا لامعتسا هنلاسعا زب ندنفرط

 نودواو هتسارک ؛بودا لاغشا ین رر كندضا را

 ماطر A هتخب ندقدنلوا جارخا روکو

 زا یسهیلها تاناویح ,ریلسای یخد تاوداو یناوآ

 لزوک < هلفلوا یساراح چاق رب زکلای « بولوا

 راس و ربمد ءروک .رلی دشت یراناوت

 یزآ كب زونه « هدهسیا قوج یرلندعم
 «بولوا یر هبلحم عیانص . ردهدقآ راقبح

 ۔هش راف تاحوسنم واتس و هحوحو ر هناخ ربهد د دعتم

 یرب (هقوا) عبا هنغامرا هغلوو . ردراو یر

 كتا ایا یخد یره (هرغوا) « بودا قش یتاایا

 . رواوا بصنم هرو « دكرهلک ندنتهج بونج

 یزکیم « بودیا قش قاایا یطخ لو ریمدرب
 یراربانب و رازابو کالشیا كب یتراجم . رك ندا

 ۱۵ «بواوا مسقنم هاضق ۱۱ تلابا . ردقوح ۱

 یهراسو کالتفح ۳۱۰۱و هرق ۵۷۱ « هبصق
 . زدن واح

E O acلاى  
 كنلبا مور قرش ی ات

 ۔ولیک ۵۰ كنهبلفو هدنغاجس هلف | د
 هدنرزوا یره هبوط قرهلوا هدنسقرذ لاعش هرتم

 هلترثک هدواره .یسلاها ۸۰۰۰ بولوا هبصقر

 روبشمو یرلهحاب هدنفارطا كرل هناخ .یبوص راق
 هرادا . ردراو یرلهاکتسد كلردنمو ناطبغ

 ۳۳9 ea le بولوا رومعم ك ہار هناغع

 بارخ هدننامز هلئاز برام ۰ نکیا راو یسلاها
 . ردشلوا

 هتش كناتسرا+م ( 0 ی

 تر ۱ E و |هسقولاق

 هدنرانک لوص كلهنوط قرهلوا هدنبونج هرتم
 یبلاها ۱ ۵ ۷۲۹۰ بولوا هبصقرب یزکس اش

 ۳ ردراو

 كفلن اتستورب ,Calvin) ۲ س ان ا

 «بولوا ىسؤمو سير ی ےک

 بهذم ناد ( مسی ولاق ( ا یدنک

 هدهسنارف هدنځګ رات ۱۵۰۹٩ .ردعضاو كصو مخ

 هدنس هبصق ( نونآ ون ) كنس هطخ هیدراقب

 یی رط . ردشعا تافو هد ۱۵۰6 و ؛شتوط

 هدعب «هدهسیاشع | لبصحم هرزوا كمرک هناهر

 ۰ كره دیا باستا هق وه م « هلک ر قیرط و

 «یدشعا لیصحم یفو هدهژرو هدعبو هدنابلر وا

 شعب 2 ( رول ) نالوا یدحوم كنلن اتسورب

 یهذمونآساسا «كرهدبا تبسانمبسک هلبرارادفرط

 هدسراپ ًارابتعا ندنخرات ۱۰۳۲ و'؟ شتا لوق
 . یدا شمالشاب کا رشن یراکفا ی هدبابو

 ادتبا < قرهنلوا دید هليا سبح ییالوط ندنوب
 كرلناتس ور هد ( قار ) هدعبو « ( لونتآ (

 هنناب كن ( هتریکرام یلهراؤان ) نالوا یسهیماح

 < تولوا روبح هکرت ییهسنارف تاهنو ؛ شچاق

 و . یدا شملکچ هت ریش ( هلاب ) تن هرم وسا

 « یوسع ند ساسا » هدنحرات ۱۰۳۰ هدرپش

 هب هحزسنارف .بودا رفت باتکرم هعبتال هلناونع

 ردد نار و : شفا هجرت یخ

 اا دب اقع كنس رلن اتست ورپ

 هدکهر ون مکح كلن تستر هدنش رات ۹

 ت ی ا ر ج ) سدو

 تدش هدایز هددددج بهذم ق1 « بونلوا



 لا ق

 رہش هرکص هنس ییآ ۰ ندنکیدرتسوک بصعتو
 «بودیک هغروبسارتسا « ةلغملوا ین ندروک دم
 هد ۱۱ و ٤ شلیوق هس رش كدب دج بهذم

 رهش دعب ايف ۰ قرهنلوا بج هونج ندیکی
 . یدبا شکازق رادتقاو ذوفنرب لوس هدروک ذم

 سلج ین رارارقو یار کهدنقح هیبهذم روما
 رار هلبهذمو « رردتا ارحاو لوبق هن یوم

 هدنساعدا كعا قیشو حالصا یخد قالخا

 ردق ههحرد ر یصعتو تدش . یدرونلو
 نوهکیدتا ضارتعا هنسهلتسم ثیلش هک. شمروس

 یب رب هدنع"ا ( تورس ) و ی ( یلیتنج ) لایلاتیا
 اعراب رپ ارم رها را
 یرلدا اهد ند ( رتول ) هدقلن اتست ورب :یدشعا

 نو یمورل يەنى ءاسوو بودی

 درنوتبس قمرحو تدابعهرلبش ینام جو ءزاکنا

 كتيهولاو یرلنییآ ضعبو یرازبزع « هلبا عنمو
 هلب رقت هن هب ريج SE .یدزاعاط ینسیلج

 هعبتال هدنقح بهذ . یدزاءاذب .ا هب 4 .زح “دارا

 : ۳ یافت قوحر هحرسنارفو

 هنیطنسق كرازج ( .اe ۵ )| هل
 هرتمولک ۱۸۰ كن هنيطنسق هدنتلایا

 قلموق هدنرق یدودح سنوتو هدنسیلامش قرش

 هدیرز وا نور ر قلابق طو سح هل هرق هلا لیدر

 بولوا هک ساو هبصقرب یزک سم هیحات عقاو

 كراو هکردراو ییلاها ۰
 نایلاتا صوصا ىلعو یاوروآ یروصقو ملسم
 كب ینارطا . راردلوفشم هلدیص ناجع «بولوا

 شعب هلرابثا رتاسویمهشیم راطنم ؛بولوا تبنم

 یردق 2

 هلحارخا ناجح ص یسلاها « هدهسیا راو هد داعم

 هنلواهدافتساندننورت عبانموب «ندنرلقدلوا لوغشم

 هدیساوه ییالوطندرللوک نانا و هدنفارطا .رویم

 یسکساقجت ] «بواواهروم*مرب کسا .ردهجرغآ
 یسردا .یدیا هدهفاسم كالیم چافرب ندنکبدعش

 ایما ( زرا یس ( یرکبو ( نوجا یس )

 نام یفیدلوا ی رلناصروق ٤ گرو دنا داب

 «  ردیلهرطاخ یلخدمو غیص ینایآ .راروددیا
 ه دنساب مع لام كتهسارف ( (۱۱۵1:) هل

 ۔ اضق ( هنواوت ) كنتلابا ( هلاق وداب )

 هدنسق رش لامش ةرتمولک 4 ۰ كلهن ول و و ه دنس

۳۵۹ 

 هدنحراخ كروسو ۰۱۲ ۸:۳ .بواوا هلکساو
 ند ۲۳ ۰۰۰ ار هلا ( هلاق هژلرمب تن ) نانلو

 «یتراحم کالخیا «یسهشا لر فک .یسلاها هدای ز

 هب هد راطقا راسو هاش سا نومدبص هنروم

aك هسنارف . ردراو یمیانص شعب و یانس  

 كن درتلکنا «بولوا یسهلکسا نیش كا هب هرتلکنا
 و ام وال ۲۳۰ ندنسهلکسا ( هروود )

 و رد درو
 . ردنا عطق هدتعاس

 ریهآشم ( مساقلا لب لیعاعا یلعوا ) | لاق

 ۲۸۸ بولوا ندتغل ماو ندابدا

 هدنشهبصق ( درحزدم ) دل رکب رابد هدنخ رات

 تعزع *یهنم هدادنب هدنخرات ۳۰۳و ؛شم وط

 ندیلمی وا « هلتماقا هدلصوم هنس کیا ۰ بولوا
 هد ۵ و ندکدتا هش رش ث داحا عاقسا

 «یدزالاد رد نب ركبوا كردن | تلصا وم هدادغب

 1 مظاعا یک هوتسردو هب وطفن «یرازالای رکب وا

 نول رص) هد و «كر هدیا بداو لیصحت ندالع

 هددادنب كدهنشرا ۸ ىدا عبا هنهذم

 هتحابس «هرکص ندکدتا هداغنساو هدافا «هلتماقا
 هنن رپث هبطرق هدسلدنا هدنګ رات ۳۳۰ «قرهقبج

 ىي رم بش هلنطوت هدارواو ؛ شلوا لصاو
 هدنخح را ۳۶۱ < داره رک هل فتو سی ردن

 » عرابلا » هدتغل .ردشعا تافو هد هبطرق

 I N ۰ هلیمد رت اڪ فورحو هلناونع

 باتک» <« لامالا » و یانگ رب كوس فک

 ۰« اهحاتنو لبالاف باتک » 6 و روصتقلا

 باتک » ۰« اهنایشو لیلاو ناسنالایلحیف باتک »
 ۰6 ناسرفلا لناقم باتک » ۰6 تلعفاو تاعف

 . ردراو E او » تاقلعل دن اصقلاحرش «

 یسلدازآ كباورص نب كل( ادبع نالسیدالعا دج
 هدکلرب هلن راخت 3 ق ( داقلاق ) ینیدنک .یدا

 هلت اراک كم رېش « ندنهدلوا لصاو هدادغب

 . ردعف وا سقلت ( لاق )
 هہندراس ميات هالا | (036۱10۳) ` 1

E 
 رهشرم یزکص تلایا هدنجما كيوق نالوا یمانم

 ۱ ما ص هجا 0 یزاغوب

 ا و ا فو ی

 نر ورم یوم ۷



 مساوو مالغاص «یسیلاما ۲۹ ٩۰۰ ؛بولوا
 .یسنافتک .یاماکعتسا «یمتخ ر لزوک .ینایل

 یلارسرب «یسورتابت ويب «یسهزوم «یوتفلاراد
 مالفاص 4یمهرظنم) لزوک یت هضم رز

 یرهارخو هقتع رات ۲ ضعب هدنفارطا یساوه

 TOT aA كور كا ثنهروک ذم "هر زح . ردراو

 هلیعا ( سالو ) .بولوا کسا ك . ردیس
 ۰ یدشفل وا E ندنفرط رلىلج اتر اق

 ندنسیب ونج مق كن هندراس قلاا یرالاق

 ۱۳۵۰۳۰ یبهیطس حاسم: « تولوا ترابع

 . ردیشک ۳۹۲ ۲۰۸ یسلاهاو هرتولیآ میم

 بواوا قلغاط یرلفرط قرم:بونحو ق رع لاک

 (ونام)هووارب عساو هلیم“ا ( ونادیږءاق ) هدنرلهرا

 تااوح « هلتعارز یسلاها . رونلوا
 را ردنا لاعتشا هلقلح وا و قلیعتمابو هلکم رب دشت

 .ردقوح یص ص هللا نوشروف يلو ریمد

 . ردیشنم هیاضق 4 تاالا

 هاشم مدق ناتو ( ۵ 1

 هد (قیزک) e ٤ | پیلق
 داليملا لبق ء هلا لاقتنا ههنناو ؛ شما روپظ

 یتاکرح كرقو سمش كلانس ۷١ هدرا ۱

 بیلاق » تدم و هک ءردشم لا بیئرت ج .زرپ نیبم

 Es .ردشلو تررش هلکم د « یرود

 « كرهدا رفس هیایسا هدنتعم كنو « هلاستا

 یدنکهنرب یرلمز نالوا یس فرص دارا ادلک

 . یدشمردتا لوبق نج ز
 هعدق ریطاسا € ۵ ۴

 یو (سوناتوا و وسپلاق

 ینیرب زکد یزبق (  ست ) ( سالطا )

 .یدرداتماقا هدنسهر زج ( ایخ>وا ) «بولوا

 ندهنوطررف (نییلوا ) ندنرلنامریق یهبراحم 1 ورت
 « بودیا باج ینتبحم كني رب وب « هل هیهطآ وب

 كانب رتش «تیاهنو

 ی.هجوز ۰ بودا و

 چو

 + شفل وا فیقوت هدنناب هنس ید

 ی وسیپلاق هلب صا

 .یدشتا تدوع هناي كن ( ه وان )

 «لوسک»] ( (:اانممازد ) ۶

 هرلهدام « یومیلاخ» و لك و

 . بروس تعحاص

 ڭا ۳۵۱
 (KAlidasa — هسدلک د وخاب و

 ا |اسادیلاق

 ییکیا او ا 4 دالیم 6 هروک هشیدنل وا نظ

 راعشا راسو راهموظنم مث طریو ؛ شماشاب هدننرق

 اور وآ راسو ههحزسارف یرابآ . ردشمزات

 یرللصا ی هدنناسل یرکسناسو هجرت هنیرلناسل
 .ردشفلوا رشو عبط یخد

 «نایرج لزوک RE وا

Êمدق نانو ماو نالوا كعد  

 .هینودک ام یک ییدلریو هرلبرپ ضعب هدنریطاسا
 هفروا نالوا هم .( هسدا ا ال
 .هیراج هایم ؛یخد هنسهبصق ( اهر ) هلرکید مانو
 . یدیشلرو مسا و ؛یالوط ندنتفاطل كنس

(Callisthène)ےدق ناو  

 وا توا ناک ۱ نتسیلاق
 ۳5۵ داللالق .یدا یدرک اشو لغوا كنك

 كردنکسا بوغو-ط هد ( هتیلوا ) هدنراخرات
 هب وطس را ندلب ابو ؛ شفل و هدن رس اس هدنتعم

 تامولعم قلعتم هتئیه واسو راغ و كلانس كس یا

 بواوا یصعت و تناتم هعنالخا .یدنا شمردنوک

 صولا لەو یتاکرح هج وةشو- ضعب دل ردنکسا

 هسقریمد رب «ندنکیدتا میمقن یتساوعد تیهولا

 ۰ زدن وص ینیدنلوا مادعا هد هدم و ۰ سيح

 را ضعب رکیدو یخیرات نانوبرب لوا ندرفسوب
 ییدزاب .دنسانارغسو ؛ شواو «ه د هسا شم زاب

ETم ردشفل و رهرتف ضعل زکلاب ندنخ رات  

 هدنریطاسا مدقنان و( »1 10) ۱ “ دلا

 یرادمکح ( ایداقرا ) ایوک ]) ۰۳
 نالوا هانک ندر  تولوا یزمق كل ( نوناقل )

 ا هنمهرمز رایو ,یهد تست ( هو )
 ؛بوریک هنتروص كانهناید یرتشم «هدلاح ینیداوا
 ( ساقرآ ) ندنو « هلنمراقنح ندشاب نسیدنک

 هعیالک ۲ یو هناید ۰ شلوا یلغوا رب هدنعما
 یسهحوز كارتشمو ؛ شهووق ندنتیعم ینسیدن

 رار هلباغ وا < هلبا لیوح هبینآ Pe CR نوو )

 رفصا بدو ريکا بد «هلغاوا شا عضو هلامش
 . رلشا لیکشت ین رلهببکو ک چ

 a هسور (Kalisch, Kalise) هرلاو

e".ید ودح هیسورپ هدیاتسفا مبا  
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 برع هرتموایک ۲۵6 کاهبووسراوو هدنبرق
 میان هنغامرا ( ردوا ) قرهلوا هدنسی ونح

 یزکس تلابا هدنسهریزجرب كره ( هتسورپ )

 ددعتم « یسلاها ۱۸ ۸۰۰ ۰ بولوا هبصقر

 هرایو هو ۶ یراهاخاند «یسهبلع تاس سۇم

 لزوکو یراریاشو رازاب كلشيا ۰ یرلهشررباف
 . ردراو یرلقاقوس

 ندنتلایا هووسراو الرح ا ىلاي شیلاق

 . ردنرابع ندنبیغ یاهتنم كناتسها .قرلرآ

 قرش بونج « ههووسراو ندنتهج قرش لاعت

 یلاعش برو ًابرغ «هلرتلایا فوقرتوس ندنفرط
 هحاسم .رددودح هل دودح هیسورپ یخد ندنفرط

 « تولوا هرتم واک عبر ۱۱ ۳۷۳ یسەىطس

 هباضق ° تلابا .« ردراو یسلاها ۸

 , ردیسقنم

 یعجوا كنامور (0:۱1بنا») هل زا

 - امرج «بولوا یروطاربعا 2
 روطارعا و ىلغوا كنهنس یغآ هللا سوق

E Eندنف رط روطارعا و ردیلغوا  

 «هدیدالبم لاس یجحت ۳۷ «قرهنلوا لوبق هغلدالوا

 رعلوا فلخ هتسدنک 6 نکیا. هدنشات ۵

 . ىدا

(Californie)یاشیآ  

 هدنسب رغ لحاس ا

 نوزوا دتع هدنسهزا لا ضرع ۲۰ هلا ۲

 ۱ هير وفیلاق

 یکی ایو یراقو یسیلاعش مق «بولوا رب رب راطو

 یسیونج مسقو هینروفیلاق هجهداس ايو امنروفیلاق
 E لع) هر وقلاف قیتسا 9و یفاتشآ

 هب هقیسکم كا .د هعقک كلام ید رو

 ندنتارمعتسمهنایس|هدکرب یسکیا هلیتقو .ردمبات

 : یدنا

 0 س کند کد8 | هنر وفیلاق 1011 ZS 0 ۰ ۰ ام
Nouvelle C. ), + 1ما (ان.,  la 

 درلتروهج ندا لیکشت ییهعمقج كلام ه دیلامش

 مق كنس هیطع هطخ هشتروفیلاق ؛تولوا یر

 0 ] و طب

 حس تستر تا س ل ال ا <

 ڪڪ ڪڪ ڪڪ

 تنم تنهروکذ م كلام . ردترابع ندنسیلامش
 5 اقرمش « نوغروا "هلایش < بولوا عقاو هدب رغ

 هقیسکم ابو نج « هل راتبروپج هنوزیزآ و هداون
 هلا لدتعم طرح ید ًابرغ «هلیسهمقحم كلام

 بونح ند رغ لامش هجو لحاس . رددودح

 یرغوط هبیرجنا ندلحاسو ۱۲۰۰ وب هبقرش
 « بولوا هرتمولک ۷۰ ا هدنروص یطعسو

 هرتمولیک عب 4۱۰ ۱۸۰ یسهییطس ةحاسم

 ییضارا .ردیشک ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ًابرقتیبلاهاو
 عساو «هدهسیا یهضراعو قلغاط هرزوا تموع

 ۳۳ ۱ ها رد راو ید یرادووا
 ۱ هنروفیلاق بت کیا 3 بوداقش لوط یکلم

 هنسهلسلس (هحار داقساق)نانلو هدنفرط تسوا كن

 کویب كاو یسیجترپ كنهللس ییاو .راردطوم
 هک « رد « راغاط یراق » ل ( هداو ارس )

 یعافتراهرتم ۰۳ هدنسهبلاعثدودح كلهن روفیلاق

 ( وتنمارقاس ) «هللا اد ندنغاط ( هتساش ) نالوا

 هب قرش بونج ۰ هرکسص ندکد ربو دیک هنبرهن

 ہدیلام” ضع ۲۵۵ تیام « بونازوا یرغوط
 (سونیی) ؛كرهدبا لیکشت سوقرب یرعوط هب رغ
 ل ٠ ر هلا هلساس رکید هدنغاط

 یغناط ( یتیو ) عقاو هدنتمج بوج یسهورذ
 كن هلسلسو .ردراو یعاشرا هرتم ؛ ۰۱۱ «بولوا

 یهددلامشیرلپم لا «بولوایرالوقو هبعش مثاطرب

 هجو لحاس قرارا ندنغاط هتساش رول ذم

 روك وتسیسنارفناس

 یعنکیا . ردیغاط ( نوجاتنس) ىلع كسکو بلا هک
 ییدنلو سسوم كن رمش وقس ارفزاس هلساس

 هن دودح هقیسکم هجو لحاس قرهبالشاب ندنورب
 لحاس » ینعب ( هجار تسوق ) نالوا دتع ردق

 رواماچ كد هنیرلهبن عفتیم كا 8 6 یماسلس

 لحاسوشا هلیسهلسلس هداون . رد روتسم هلبرلنام

 <« بوایجا یداو رب مساو هدتسهزآ یرلغاط

 ندلاعثیرپهن ( وتنمارقاس ) هدنسدل اعم فصن كنو

 ۳ ۳و

Ty ۳:۳9 

۲ 3 ۸ 0 

Ne 4 
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 هلسلسهداون درک .ژواکود هنجاخ وتسسنارفناس

 كنبراهلسلس لحاس درک و ندنراکتا رغ كنس
 هغامرا کیاو یسهلج دكرلباچ نناندن راهلنامقرمش

 لوب یبیراج هایم كنبداو لخادوب ۰ بولیکود
 1. كرا VE لح 0 ۰ ردقوح یالوصح تاناسو

 ند یغوط هسیارارم هصق ناقا ندنسهل ام رع

 كنسهلسلس هداون . رولک ود هزیک د هب ی یغوط

 نالوا دوحومو كريس رارومغاب هدنسهل ام قرش

 راقلقاطب و رالوک قاطربء«بولوازآ یراوص كرامنا
 « هبلع 0 . روروق هدلو « كرەدا لیک

 نارم لباقو تبنم ردقوا تہج قرش كتروہچج

 هدنتبج یونج قرش صوصایلع « بویلوا
 . رونلو لوحرب عساو هلع" ( هداهوم )

 مالغاص كيو فطل یساوه كن هنر وفیلاق

 نرشت . رولوا قاع هحهدایز نزاب « هدهسیا
 ۰ بولوا یوم ا كد هتسادتبا سیامندمات

 هله . ریل روا هل اکع+ و راح قل هروا هدء“ ومو

 نالوایزکس ق آ . ردلزوک كب یناسین ؛ترام
 ر لتدش ك نزاب هدنراراوجو وقسیسنارف ناس
 ۰ هلغم ر دلاق هاوه یرلموق ها بوسا راک زور

 یم وملزوک دا ۰ بولوا د وعفم نامه زابهداروا

 راکزور هدرلع وم ون هکن وج ؛ ردیشدق هلن رام وص

 مو

 « بولوا رادلو صحو تنم كب یسضارا

 لترشک یرلتةد نوت كنسلاها اروا یر ند هوا

 تلخ یس هراس نداعم هند و 8
 هلکک ۱ هتاشب رادقم رب زکلاب « ندنکیدشا
 -قوف كنسیضارا تاهن « نکیا شلک هداافتک |
 ره تكتعارزو قم هام توق نالوا هداعلا

 ینغیدلوا تورث عبنه رب لەداقتسا ی

 رلیل هنروفیلاق یر ندهنسقرق زوتوا «قرهیالک 1
 قوچ كب ندننالوصحم هراحو هلدتعم ملاقا

 هداعلاقوف ككنسهلجو < شمالشاب هک | ریش

 هدلاح ییدع ۰ ردراشمروک یراک درو لوصح

 تابوبح هللادفب سنجرب لوبقم ك : ییالوصحم

EEء زوم « لاقترو ء دیوبح « قوما <  

 ۔العا كموزوا هلعاولا كرلەوبم راسو سانا 1

 اسو هدقروون یارث . ردنرابع ندنس

۳۵۹۳ ۱8 3 

 هکدتیک یرلغاب « هلغلوا لوبقم كب هدرلربش
 «بولی ری دشت یو یرلحاغآ توطو ٤ هدقملاغوج

 ییذلو ترثك كراهويمهله . رد.دقلراقج كا

 یر یجب ر كاش مآ نوت هنروفلاق هداصوصخ

 كمر تاو  رهاباخ هیواد
 تیما قوج هدرلنامز كو ص و هدنصوصخ

 «بولود ترہش یاس نانلوا جارخاو هدکلر و

 ۰ ردهدتعرا هدنسهحرد فعاصت یرادقم هنسره

 یر نیکنز كا كنايند هنرونیلاق هجت داعم

 ندنرارامط نوتلآ یکءهدنجما دكرلابق ۰ بولوا
 هدرارب شعب ئرلکد تبا ریبعت ( رسالب ) هقشپ

 « قرهللوا لقن ندرلوص هلنامز رورم نوتلآ

 یمج كنوتلآ و . یدروروط هدضرا ۳

 هنس یللا ندنو « ندنغیدلوا رستجزو زسفرصم

 یهاکنالوج كرلبارب یثحو هتروفیلاق لوا
 « نکیاریرب یراع ندنارع زا آ عونره ۰ بولوا
 رلمدا ندفرطره « هنرزوا نشک كنتورثو

 فرص هنعج كندعمو فرص ۰ بوشيشوق
 یراهرورش تاحاتحاو ۰ شفلوا گام

 هدقلناص بونلا یلاہب كب بولیریتک ندقازوا

 ینعشایعوا هلشا هقشب 0 2 ۰ نکا

 نالى راقبح هدنحرات Ih EC شمهع وشود

 شلوا لصاو هنتیف قنارف نوام ۳۲۰ نوتلآ

 «بوتیب رلنوتل او نالوا هدنادیم تج . یدا

 « هلک تبون هنجارخا كرلک هدنرارامط شاط
 :ندنفیدلوا موزا هرلهامرسلوس نوجا تشتاکو
 تاناوحو تراجتو تعارز یرثکا ندرابحدعم

 ندخراتوا هتشيا «هلفعاص هرلشبا یک كمریدشبتب

 یریوک « لوو « هنرامعا تا را ًارابتعا

 ؛ قرهالشاب ندراجایتحا یثادتبا كا یک نءرک د

 ؟ شعالشاب هنداجاو اشنا ًاددج تش ره

 او روم كلا هدنفرظ هنس قزق 0

 هتفی ند ریل ا: . ردشمک هنلاح كلاع قدم

 راسو ريقاب ۰ نوشروق ۰ هویج ۰ شموک
 هرئاسو یا ؛ سحح « زوط « هلحرپک هلنداعم

 8 رد دتفل و هام تو

 شما زونه ندنرلرب شا تك هسنروفیلاق

 اتکا عفو هصق هل رلبلاح مثاطرب هدنرلن الوا

 ء راقبح کجا عونرب دارابلرب لدنسهومو ین



 لا ف

 رلنابچ هنندب تااسنا یساع هللا یلاچ رب یرلفد
 نیلرهزیناسنا یسعوق هنغآ كنغاربایربو ناراقیچ

 هسن اه درلغاط كسكوب هرودنل وب جاغ لع” عو ۳

 هلب رلجاغآ ماچو هشيم مسج یلشیریولا هیهتسارک
 جافا عونرپ رنازوا ردق ه هرتم ۱۲۰ و راجشا راس

 «بولوازا تی رلنون : هعنلک هب هيلع تاناویح .رونلو
 نولوس «كيلکک هلععاونا یناشواط هطا و ناشواط

 نالبب یلقارغنچو ندنرلناویح وآ یکر ویط رئاسو
 . ردئرارع ندنارثح ضعب یک كجموروا لرهزو

 هلرلسمآ یلکنر لوکو زوب ناشلوب هلترثک هلبتت و

 یعاونا هجا رقو رلاغو یناب ۰ رایکلبت یعموک
 . ردراشماکچ هننرلنامروا گنسهلسلس هداون

 كا « بولوا هدکترلبا هن وک ندنوک میانص
 كرا .ردىراهق راف تاحوسنم كوب هدهجرد یجرب

 ناس رب راے ااا کن هدهآب و قوماب و

 رونلوا ناسا را هننک ام نیتم كب هدوتسیسنارف

 رز دهد را هکدننک یغد هغاد تالومم

 مالغاصكاو كوب كلا كلدتعم طع رح هبنروفیلاق

 نیچ « بولوا كلام هوتسیسنارفناس نالوا ینایل
 یغیدلوا ینادراوم قم هلبا هیلارتسوآ و نواجو
 كن هم کالاع و ندنلحاوس یسالطا طع ۳ “یک

 هطق یخد كنطخ لوریمد چاقرب ناکن دنف رطره

 هدف واارحا تراجتر كو ء هلغلوا یدوصقم

 تالوصح و ناداه . ردهدکلی ربا هکدتکو

 ینارف رایلم مراپ یاس RSE هب هبض زا

 ردهدکتا زواج

 صوص۱ ىلعو یلاپوروآ یسیلک مق كنسيلاھا
 < هدرل هدا یلتیلک ید رلیلتیح « بولوا زیلکنا

 هیامرس رادقم رب « بودیا كلها زکلای رلن و

 < اردنا تدوع هسرطکلع « هرکص ندکدندیا

 ۔اق سا نالوا یلرب لدا .رازمشلرب هدهبنروفیلاقو

 كلا كنسهیلصا "یلاها هروک ذم ةعطق : هسيا رلبل
 دادمتسا ۰ بولوا ندنرلناناو هدهکرد یغاشآ
 رهراعع « هدلاح یرلقدلوا یرک كب هحلباقو

 هک دیک بولیدروکسو یرغوط هرلاوج و هراغاط
Eروک ذم ی زا رد کر ۱  

 FA اقا
 ىرہش كوب كا

 یسهرادا ا

 نوتقوتساو لب وسی رام هدعبو وتنمارقاس نالوا

 ۱ / ردب زر هش

ِ ۱ ONG ۱ ott 

۱ TY یغاشآایو یا 

 هبنروفیلاق ((., Basse ۰ ۲ هيب روفیلق

 نددربزج هبشرب راط و نوزوا كس هيظع هطخ

 ۰ بول وا ترابع ندنسس واج مىق نالوا ترابع

 . ردطونص هنسبغ لاج یاپنم كنهقيسکم

 درلت رومج ندا لیکشت ییسهعقج كلام كن هقسکم

 لاعش .ردینوکسمو روم زا كا  بولوا یرب
 لا ۳۲۳۳۲ یرغوط هقرش بونج ندی

 « بولوا دتع هدنرهرآ یادش ضرع ۲
 ۔ ولیک ۷۰ هللا ۱۵۰ یاو هرتموایک ۱۲۷۰ ینو
 ۱۶۳ ۱۹۲ ینهیطس هحاسم .ردهدنرلهرآ هرتم
 یسلاها ۷ زکلاب ؛بولوا هرتمولیک حبر

 هل دارفا ماوقا لر لصا یغوح كرلن ون هک هردراو

 . ردرلمدا زلم دلوتم ندنحاودزا رللوسنایسا

 .رونیلاق ًاقرش هلا لدتمم طیح رحم ًابونجو ًابرغ
 « هلیسارحم ( ودارولوق ) هدلحم زا و هلبزفزوک هين
 هلتروهج هنروفیلاق كنهعقم كلام یخد "الامش
 هرونوس هدنسشراق ندنفرط قرش «بولوا طاح

 . روینلو یراتبروهج ۲ولانیس و
 طول ر هتسهلسلس لحاس یهدهنروفیلاق یراقو

 -ه زب زح همش ییعی كل هبنروفبلاق یغاشآ رلغاط ه رص ر

 ضعب ید هلوصو غاص ۰ بواوا دتع هجو كن
 ىلع كسكوب كلا كرلنوب . رارولاص راهمشو رالوق

 یعافترا هرتم ۳ ۰۸۰ بولوا عقاو هدنتدهح لامش

 ی ی ما (سوهامالاس) نالوا
 و نالوا عقاو هدنفرط بون> هد

 یرلفرط یاس .ردیغاط ( همود ) نانلو كسکوب
 یراکتا غاط هدیقرش لحاس . ردقل ۲ ندنو
 دا نا « بولوا لصاو ردق هایرد ك

 قاموق هسیا هدنرلتهج شمب كنب رفرط جاو
 یراروماب .رولوا دتع رلرب زود ضعب قلشاطو
 «تولوا ردات هدیب هبراج هایم < هلغا وا كرس ك

 نام وص 3 زد هدنلاح لوح یرلفرط رثکا

 «بولوا قااقو یتلشاط یغوچ هدكنب رارب ندیا
 هبیا هدنراتمیقارب وط نالوا كلام هب هناننا هوق

 هلا هتبنم "یضارا . ردراو یادقف كلب راح هایم

 یر ندیکسا ررب ینزج ینیدلوا عج كي وص
 ؛قرهناوا ا کرم ندنفرط رارلویسیم

 « هیلع ءا . ردشمالشاب هنارع بسک یرااروا

 هرم ۰

۱ 

 ی ین نت ی

 ۳ دوو

۳۳ 

i 
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 رهن رب چیه نایاش 0 ,دهینروقیلق یغاشآ
 لیتن ریک یخ قرط ییآ كنلحاوس .ردقو
 یرلنورب و زفروک و یوق « بولوا لیتنقیج
 ندرلقاق اطب غیص ینوح كنرط وق «هدهسیا قوح

 یرلهطا قاطر هدنرلیشراق یلحاوس . ردترابع

 ندلایش یرهچلشاب كنب رلیکه دزفروک « بولوا
 هتناس « نمراق « هدرا وغالد لجن : قرهالشاب

 اب «فزوحناس «زورقهتناس ۳

 ضرامهتناس ید هدطبح رم 4 ولارس

 - رد راهظآ ا

 لغل وا ر رب وروق و زسوص هدروفیلاق ضا

 هقسکم هدنرلفرط رکا  بولوا كرمس فا

 تشهد یسهرظنم و نالوا صوصخ هدب راتهج
 زسقاراب نانلوا ریبعت ( سوتقاق ) نالوا کتا

 كىكوب كب یراضسب و لصاح یعاونا كراجات
 نالوا ییوص زارب كنتهج بونج . رولوا
 هراح ملاقا راسو نوتز زوم « هقوق هدن رلفرط

 یرلجاغ ۲ نیتنب رت هدنسیقرش لحاس و یرلجاغآ
 «یشماف رکش هدنرارب نلس هنلوا اوراو ؛ رونلو

 حو رصم «سانا۲ یناقاق «قوماپ «هومق
 للنهریزج هبشو . ریا هل رب دشبتس یخد موزوا

 ء بولوا یرلناویح شعب صوصم هیدنح

 یرلکدتبا هيم“ نوبوق ینابی كرااویناپسا یسیجنرب
 ناد یزوموط اشسا .ردناویح رب یزوو

 هلا ینآ عون رب . رزک هلرلی روس یغد ناویح
 یعاونا كراشوق . رونلو ید یالبق اش سا

 لقارغنج .ردتوج یراشوق كنيس صوصخ ایءو
 یک كجوروا مسج ؛قایآقرق «برقع «نالبب

 « بولوا قوح نوا رد ردى مدت نا

 نوشروق «رقاب .شموک .نوتلآ ردق زوئرد
 یزآ ك  هدهسا راو یرلن دعم هوبح و

 هدنسهرب زح نمراق .ردهدقلراقح ابو شلراقبح

 بونلو لوکرب ولوط هلزوط هدنقمع مدق چاقرب
 هرادا یهتسکم نوت زوط نانلوا جارخا ندنو
 ناحص لتیلک هدنسهب واج لحاوس . رولدا

 هیاضق شب تكلم . رلى راقبح یخد کوو

 كنقرش لحاسو نالوا یزکسم «بولوا میسقنم

 ٩ ۰۰۰ ك( زاال ) نانلو هدنسیب ونجن مق

0 

 لا ق ۳۰۵

 .وصم رکید كج هلیهلند هبصق .ردراو یبیلاما

 هرد ( سوتناس سودوت ) و ( وتروا ) یرلهر
e Cal. روفیلاق 

 یزفروکهن

 Mar ۰۱۵ Corlès,) jas لرقایو یزکد ستروق

Nar ۷۵0یا نما الت طعم طرح رحم (  

 هلیس هل وط "هر زج هبش هنروئیلاق هدنلحاس یا

 - هرآ یرلت روهج ارونوسو !ولانیس تا هقیسکم
 زفروکد لویر راطو نوزوا کیدلبا لیکشت هدنس

 ضرع ۲۳۳۲۰۲ ینمی ندیدج رادم ؛بولوا
 ضرع °۳۱ یی هننصنم ودارولوق ندیلامش

 دتع هی رغ لاعش ندیقرش بونح ردق هب ام

 «بولوا هدایز ندهفارغح جرد ۸ یو .رولوا

 لا .ردهدنسهرا هرتم ولیک ۲۲۰ هلا ۱۲۰ یا
 لاغ ایرج یف .رد:دلخد» قرب شک

 یتهیرغلحاوس .رسا یراراک زور بونح نزاو
 دود ناف رس هدتهح وا «بولوا ن رد اهد

 لاس . ردقوج یرلایلو یوقو «ردبالوق

 - هلکسا ( یانولآ وغ ) ینایول ییا كا كنسیقرش
 9 تانطح لو ربهد رب 5 ۶ والت

 - هظا یهدنراوجو هدب وق ( زاپال ) هدنسپ وج
 رکنوسو ناجم هللا یجنیاو فدص لتیلک هدر

 ندرلهطا نانلوا دادعت هدهفن هدام .رولوا دص

 a ید هدنرق یلحاس (هرونوس) هقشب
 دیکوس كا كنهلج هک. ردرا و یسهطا رب هلی

 هدع دق نانو ( Callicrale ) | ت را رقىلاق

 رومشم كا كت هست آ

 كسلق رپ هدن را رات ؛ ۳۰ داليا لبق .بوا و ندنرا
 (نوننراپ ) رورمشء ریارب هللا ( سونیتقا ) هلبحا

 ینو سایدیف شارتلکیه رومشم و سی ات یتسانب

 ر کیسا منم

 ۔راہعم

 ۰ یدا شق رم

 هیسانع تفالخ « تولوا ربش المیلاق

 مسج ىدا ی زک يح فاد روک دم هطخ هاو

 .یدا راو یساسلکرب یواح یاس رع را شو

 لامعا رالاخ لزوک كب هدرهش و
 (یلاق)هلتمسن هنمسا كرېش تالو م

 هعلاق نالوا لمعتس هدزغاسا مولا « بولند
 ودوام ندو یر لاو

 7 ا a 6 و هذ هنم را

 . ردبارخ مويلا



 دا ق

 6 881006 )هک دوخاف | ا

 | وعلا
 هرتم وال ۰

 لاج ضع ۱۰۲۱۰۱۰ هدنس ض بوتچ
 رابالم هدیقرش لوط ۷٥۲۰۱ هللا

 ۷۱ وا رک رد یڑک سحكتتلانا
 قرا فرا ا ۳ زسن اهل و یییلاما
 دراز یکترو هدنرخاوا یدالیم فرق یخ

 « قا رجا ندنفرط رلن وب هدعب « E هنطرض

 تاو «شغ ی سر رخومو

 . ردغلوا ماست ه هرازماکنا هد ۲

 اا چوا هلع” وډ OER 2 | تسکبلاق
 ۰ 3 روس

 كساردمو هدنسهرادا ساردم

۵ 

 ۰ بوللوا باغتنا هد نګ رات ۳۱۹ یسمرب

 و ها یک هه هنعا قرهنلوا لتق هد ۳

 نرمت .ردنونظم ینیدلوا یعضاو كراریهرب ضمب
 . راردنا ارجا ین ییسطروپ هدن ۱ ؛ تالوا

 كموبوک ك ويب یوق هبوغرو یسیچکیا 3
 هد ۱۱۱۹ «نکیا یسویقسپ هاو بولوا یلغوا
 لوخدهامور ود ۰ «قر هنل وا بان ا هد ولق

 « بوتوط یراوغرغ یجئزکس یبقر « هللا
 E ES شف E هراس ان
 STINE SAE دع یوم نسا رتو

 نالوا

 ردش۶ا تافو

 نالوا روپدم هلراشانح یسجچ وا س

 ییلصا مسا « بواوا بونم هنسایلماف ایجرو
 كنهيناپسا هد ۱۳۷۷ ۰ ردایجروب سئولآ
 باب هد ۱ ۵ ۵ ۵ بوغوط هدنس هبصق (هوناج)

 رب یشراق هرللن مع یاب ورواو < شقلوا باضتا

 شع اج هغمردناق هنس هه راع بیلص لها

 ۵۸ ۰ بوبم هلوا ردتقم

 > املاق

 هلع ( ا سیعدالمم ۰ بولوا ندا رام

 اشاب, هد هتنر وق لوا نر يا ايو شا ند(مالسلا

 «هدهسا

 ِ ردشعا تافو هد ۱

 6۵۱۱:9۱06, )قایق ب

(Callimachusمدق نانو  

 م

 ۰ ردثعا 0 ییسب رامعم لوصا هتنروقو ۰ شم

 یخدیر ندنسابدا و ارعش مدقنانو هلع او -

 ند (مالسلا هلع ) اسع دالہم 3 بولوا

 یدو لاوربق لاک هد هقرب ندنرا رس نانو لوا

 4 مس ۱

 1 ما ق ۳۵۱۹

  Eدن هننآ ۰ شم وط ۲

 و هلیسردت تادا هدنسهسردم

 باج ا ندنف ط سوالدال و سویلطب

 هدهسردم نانلوا ربع ( نویسوم ) « قرهنلوا

 و يلسودرو ؛ شمریو یسرد هاو تاب دا ِ

 دنا ۰ ردشغل و ندنسهذءال: هلم سون وا

 ضعب راد هناسداو یفرصو  Eراعشا لیخرب

 یرلهچراب ضعب زکلای كنبرا ۲ .هدهسبا شفار

 هردشملس هنل و

 كا كعدق ناتو )inus( “لاق

E O 
 ر (غولئایا ینعی) سفا لوا نرق اا

 ىرأهرقف ضل زکلاب كن راث ۲ .ردشماشاب هدنع دق

 . رددوح وم

 كت رش هقر (  ۷۵ ام

 ۰ تا E 1 موما

 . یدرارد یخد (مورونکین) اکو
 نر x هه ۵5

 ندن 3 9 | س ا
 رهش سعأانيع ىنمي (سیلوبویلا) كرصم «بولوا
 كنمشد هلقینع* هروک هتناورو ؟ شهغوط هدنع دق

 ا داجا یلوصا قعا شتآ هش رزوا

 یخدوو ؛ اعام هتانوغو نیطنطسق روطارعا

 مالسا هدنکوا قیزک هلکن و هدنخځ رات ۳

 تا دا ترم تقیآ و .یدا شهاب قم

 هردشمهمهنلس بولاق رس یمرو

 هدهنا و ررطاسا ۵ 3

 یک 1 دم 1 8 ء ۱ هب وبل
 «بولوا ندنرلپ رب هسیفت عیانصو سومو تایداو

 .هیماح كتغالب و تحاصف هلاراعشا قلعتم هغلنامرهق

 هدنلارب للکم هلحات نوتل ارم یثابو ؛رونلوا دع یس

 هلا د سح راتوط هدیصقرب شلزاب هدنلارب و یرورب

 وا . یدریلب دیبا روصت هدننروص زق س یروط

 ندهظفاح "هوق هللا یرتشم نانلوا معز ههلالا

 معز یربق كرب مان ( ینیسومم ) نالوا هانک

 . یدروالوا

 اود

(Cam) 5ندن ولرح ریهاشم ز زیکر روب  

 سن ولآ یش! هد 6 بول وا 3

 روم ام هتایفشک هدنس هد رغ لحاوس اش رفآ ندنفرط



 ٣و عا اف نیت والوق < اا 2

 ۱ 2 ردق هب یلوذج ضرع
di هرس (Kamalchinzi) ۲ 

 a هدنتهج بونج ۱ ىزا
 هک ردموق كحوکر ب نکاس هدنمبانم یعامرا
 «هدلاح ینیدلوا ندنسانحا ( دیوماس ) لصا نع

 .ردملکتم هلال هکرت
 كتهسنارف ( آید 3۳0۵۵06 )

 ) ۱ نا 1 هع راماق

 یکیالشاب كا كروك ذمرپنو هدنسهیلاد كنغامرأ

 ین كنسضارا «بولوا هطا رب هه لوق

 ورابع ندتلقاطب یروصقو عووزم ی ر

 تاناوح لخ هدنرژوا . ردرغآ كب یناوه

 ۰ ریناسب

Camarine 2س ع كەل“ (  

 ا ۳ ا ۱ هنس راماق
 هیرق رب هلیعا ( هنیراماق یدهروت ) موبلا «بولوا
 زدم لا

Cambrai 2كن هسنا  

 ا a ه ربمأق

 (وتسا) قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتم ولک ۲

 لودج ( تنک تس )و هدنران یایا
 VY qs «بولوا هبصقرب یو اتق هدنشاب

 یهملق «یسهناضتک ؛یتکم لخاد «یسیلاها
 هاو رکش «شاق كسا .هقسیناپ هراز روپشم

 . ردراو یرلهقرباف
 ) سااو)یهدهرتلکنا ۱ ات ماه

 کد راذلامرو کما ا ی

 ۰ ردیع دق مسا

Cambridje ) ۱ 1هدهرککنا (  

 هدنلاوثمرتم ولک ٩۲ كن هردب ول ج ربماق

 بولوا رهشرب یزکیح تلایا ینعی قلتنوق
 ۱۷ «یقونفلاراد روپتم «یساما ۰

  یناختک یواح یدلج ۱:۰ ۰۰۰ ءیتکم
 .ردراو یسهناخدصرو یس هاب تاتا «یسهزوم

 هدنسیق رش لحاس كنهرتلکنا ینلتنوق مم.ربماق -

 ولیک بس NAS یس هيس ةحاسم « بولوا

NL SB an. 

 بونح E ندنبسهنروا یرې ( هوا )

 . یدیا ش

 اش یسلاهاو هرنم

oY ما ق 
 یار لیکهدلاعشو یهضراع ز ۲ یرارب یهدنتهج

 لث رب « عورزم لث رب كنسيضارا . ردقلقاطب و

 . زدند هبلاخ "یضارا هد قلر و ىع

 ۰ ردرورشم

EEیا  

Cambo0dje ( ۱ ۳ ) هدنح دنه 

 رونل و هدنس هباج تح كن هسنارف 6۳

 "الایثو ندنتهح ین مع لاعش ء«بولوا تکلعرب

 هش ام ءهلدودخ ی.هلةتسم تلود ماس

 ء هللا ( مان آ ) نانلو هدنتل ۲ یسهاج كتهسنارف

 ترج هلا ناشر .ندیفرط قرش
 یدلوا طاح هلزفروک مایس یخد ندنتهج ییرغ

 a EE ۵۳ زا
 هدنرلهزا قرش لوط ۱۰۶۳ هلا ۱۰۱۳۳۰۲ و

 نالوا هبقربش لاش ندسرغ بوتج .رولوا دتم
 ولک ۵ یددطسوضیعو ۰ یمظعا لوط

 Nee e ۵ اخ یسهیعطس هحاسم ۰ ردهرتم

 یسلاما ۸۱۶ ۷۵۶ € بواوا هرتم ولیک ع بص

 رغ زونه هلدودح برغو ی رغ لامس . ردراو

 هدنس هیقرش تهح نالوا لوهم منو لعم

 جا و یرلغاط هرص چاق رب روتسم هرات امروا

 هرب درفنم شعب هدنسلر هدنسهوایخد كنرلف رط

 كتکلعو یرلفرط راس «بولوا یرلعافتراو

 ۰ ردئرابع ندرلهووا قمل آو زود یمظعا مق

 دتع ردق هندودح مایس هدنتهج یرغ لاعش

 حاسم ؛تولوا یلوکر عساو هلیعما ( پاسهلنوت )

 روکذ م . ردهرتم ولیک عبر لا

 شم هرزوا ك_اکود هز دو هلوک وب ندرلغاط

 79( غنوقم ) تکلع لصا : هدهسروبقا رااح

 . ودح نيج ات رنو « بولو هدنسهضوح یظع

 ناکن وت هلا مایس هدهفاسم كوس 5 « دار هلک ندند

 كمايس هدر یلیخریو «ندقدر ینیدودح مانآ و
 *یناراوو ؛ندقدق | هدنجما یسضارا ( سوال )

 ۰ 9 ندق دال, وط ییراپا قوح ر كنهعساو

 قاط ر « قرهلوا یتدشو یلتعرسو شینک هلتاغ

 ؛رولوا لخاد هج وىماق هل رلمتنق ۲ لیشباو را هلاللش

 هب لونج برغ تیاهنو هبرغ هدعب «هب ونج ادتباو

 لصاو هن رهش ( هن مون ) « هلنای رج یرغوط

 هل وت ) روک ذء یرغوط هلاوم ندفرط رب 5 هعل وا

 هدزدفرطرو ؛ریردنوک لوقرب هنلوک ( پاس

۱ 
 س هریح»



 ما ق
 هدق رش اے 1 هل وق یی دا

 اب زاوتم a « قرهلوا هدب رغ یرغصا مقو

 ؛رولوا لخاد هنیشنشوق :قرهقآ یرغوط هبونج
 قوج رب «هلنایرح یرغوط هب قرش بونج هدارواو

 نيچ «لیکتتناب هیلاد كوبب رب ؛قرالبریآ هرالوق
 هسیام ندلوا نیرشت میظع ربنوب .روایکود هنیزیکد
 روصحم هدنحما یغاتس هدننامز قاقاروق روس ردق

 هنالد صعب هل رات كرزجو دم زکلای «بولؤا
 ن.ړک هلرک روکذم «قرهلوا ندهلجو .رارفوا

 هدنکلابب نیرشق ۵ ها لر هتل لوق

 . راتوط یر لودح رب .قرهقا هربن ندلوک

 هدنعس و« ناضیف ندا ماود ردق هل ول ا ندنارب زح

 یا كفا هک «ربناغوح "زدقوا یرلوص كرهن هسیا

 قلا «قرهش ۲ یرلعافترا یئزح نانلو هدنفرط

 تک ها رک درب فرطرهو ؛ راصاب یرهووا

 زا رلعافتراو راه ت درفنم نالوا رک ذ هدیراقو

 لوا یا رب هلهجوون .ربلاق یک رل« طا شینک قوج

 هرکص یارب هدررب ییدنورو هازآ كنيلیوک
 . رردزو لاصو قیاق یعحیاق
 ۽ بولاق راوص هدنرلرب تا كا كرا,وواو یخد

 ء هللا لیکسشت رلقلزاسو یقلقاطب و رالوک قاط رب

 . رآردیا لالخا ییاوه

 قلقاروو 7 ےک یی هدي راق و هدح ویماق

 قاعص E « بولوا یم وم روحنایربو

 هدنقح رايينجاو ربغآ كب « هلفلوا یتوطرو

 وق .ردقوج یدلارقفو یرهق «بولوا كلهم
 مسقن هبهقبط شب یتسیضارا هجالوصحمو هنارنا

 : ردرلشعا

 نانل و هدنسهرا یرللوقو مدنزانک یا كءامرا

 . دیوچ ۰ قوماپ ییتیلک هک.ردرارب هجعفت مه
 . ردا لصاح هژاسو یجافآ ترط «نوتوت
 هلرلکو هدهقبط و یرثک ا كرانکسم هارهرومعم
 هدنرارانک دكراپنا ندیا لیکشت هدراوم قیرطرب

 نانلو هدنسهقرا را كتر . هقط یمنکیا . .رويلود

 هک. ردرارب یخ نانو 7 وص اءاد نامو

 كره یار « بولاا یواح یراوص نوغروط
 هلئوت ) « هلمسوت هج هدا ز هقبط و هدنفر ط غاص

۳۵۹۹۸ 
 1 را رک ماسی هجلشاب هد هقبط

° 

 ۲ امد كنينكيا هقبط یععچوا .رولوا لترُ ا رفولس

 ۱ هدنس وم هام ناضف زکلا و نالو هدنسپ رلبا

 نالوا یرلوص نوغروط « بولیتروا هللا وه
Ey,هراسو زو راق نوؤاق هلبا مر هیلشار  

 .ردبا لصاح
 غاب هدنو « بولوا رار مفتح یراقدصاپ
 لصاح هفلتخ راعثا نربو راهرع راراب هغ.راقیح

 قیع كب راتفتاب هدنرلنامروا كنةبط وب .رولوا
 - رلغاط كاسكو اهد هقمط aa رولو عوقو

 هراسو هلناو هلا غم نلنید ( هتوک) هک« رد

 عونتم كب یلالوصحم كتکلع هلیح وو . روناو

 هل.تعسو كنيضارا یسلاها « هدهسا قوح كيو

 اردا ك د راوص ناضف یسجمدرد

 ال « هقشل ندقدلوا هدرادقم تیاماسم

 جایتحا قج١ «ندنرلقدلوا رلهدآ لینو لهاج

 5 زکلایو عرارتفب بوک ا هرو هن رب رو رض

 حارخا یسهزوق كا هلا د ويح و قوا را دم

 فاتح كب راجشا نانلو هدنرلن امروا ۰ راردا

 یعاونا دلرلذمش ندنراضعب « بولوا ىلتيو
 هدتلحای و یراضمم . راقح او قوح واقو

 هردیلثیر ولا هن هتسارک هد یرلضعب و را تالل وق

 روح یخد تاتا ا تیا فادخ هدن رلغ اط

 كطئاسو E راعمو قرطو كرالوق ۳

 هفافتتسا ندنر E ناه هدكرلنو نكاد

 هل رېش ( هنب مون ) نالوا یزک .رویمهنلوا
 لنیح هعاشاپ هد ) تویماق ) نالوا یہ“ ا

 «یشید لیف « هغاب « هنیجر هلیطسوتو یمس كرا
 ۰ ییرد و زون و هدناب یاس «یزون و ناف

 هراسو یسهمربدصاب لفو هدنامیاس «قیلاب وروق

 ینزج هیسن رلن و « هدهسرونلوا ارحا را

 «بوقیج غر هوم رز دم رد راه
 نویلم نوا زکس یونس ندقیلاب و . رول. دوروق
 قوچ كب یلدەم ریمد .رولوا تاحارخا قاقنا رف

 برغ كلوک كلا « هدهسیا یا كب
 قزج هلبا هعدق لوصا هلیق رب ناناو

 هللا نوشروق لیسو نوتل 1

 «لسیف هدنرلن امروا

 یساجو

 : ول هدنتهح

 . رار راقبح رادقم

 ۰ ردراو اد یرلن دعء ربقاب

 كچوکو هدنام فارس ءاغوب ینا «نالیق «نادکرک | ون . رولوا لصاو ردق هب رارانک لوک ( پاس

 1 3 حا

4 

۳ ™ 



 وصو خاسع هدررم . ردقوج یرلناویح وآ
 تارشح راسو نال . رونلو یعاونا كنیراشوق
 زستحار ییاسنا هداب ز لا « هدهسیا راو یو

 هدرلوص یغد كواوس .ردبرلکنیس یرویس ندا

 ندهلها تاناویح . رونلو هلترئک هلس هدهرقو

 نال اللوق هدایز كا هدهم» نایصو هدموشوق

 زکلا لبف .ردکحوک كيو زا یا .رددكنام

 یک یناوح موشوقو كني ندنفرط اینغا
 . ریلنالل وق

 ؛بولوا موقرب هدنمسا (ربج) یسیلاها جوبماق

 هنبرلتیسنج لوغمو تبیت یکی سیلاها نیچدنه رئاس
 ردق كيب زوب ۰ راردنیدتم هلیید ادوبو بوسنم
 روک ذم . رویناو یخد یالم كب جاقرب و لني

 مایس یتەي هدنجراخ كحوبماق ندنموق ( رج )

 لاها رادقم لبخ رب یخد هدمانآ و هدننشنشوقو

 E راد رب جوبماق . رویئلو

 هللا اکو شب بوصنم ندنفرط كنو « بولوا
 بتونم هنر كراو یریرهو « روثل وا هرادا

 روللوا دع مسقنم هب هطخ شب «هرزوا قفلوا دع

 هحهرادا لصا ؛بولوا یرابتعا مش و < هد هسدا

 هلیتفو یاود جوبماق . ردعقنم هتلایا ه ٩ تکلم
 یدالیم رضاح نرق « بولوا لوس اهد قوح

 لاا کیا لتا كلا ندنتبح لامش هدنلئاوا

 نیشنشوق یرلرب یلیخرب هدنتمج بونج و « مایس
 نالاق ءیرادمکح جوبماق ءهلغمل وا طض ندنفرط

 یسهباجكنهسنارق ۱۸74 .نوجما هطفام یترارب

Camborne ( ( ۰تهرتاکنا )  

 و هدنتلابا ( لاوروق ) ۱ و
 هدنسر رغ بونج هرتمولک 16 ك ( نیمدو )

 نوشروق «ریقابو یسلاها ۷۷۰ «بولوا هبصقرپ
 . ردراو یرلن دعم یالقو

Cambyseزالو هلع  
 نارا ا ۱ دیماق

 : رارونرتسوک رادمکح ییا ہد ۱

 دل (؟ورضک )س وریک ریہش ریکن امج یسیجنرب

 ینیدل وا یرادمکح سراف ییدنک «بولوا یردب
 یرادمحح ایدمو «یدا مات هنتلود ادم «هدلاح

 ؛ شتا جوزت یب ( هنادنم ) یزیق ك ( غابتسا )
 تر ی سس لے سس تر سس اس سا اس اس تا ات سس ی مس نخ یا سس تاتو تست و تست

۳۵۹ 
۱ 

 ما ق
 هدنقح ( سورک) ندا دلو ندجاودزا و و

 شمروک ایژررب رغم. هدنقح ییدنک غایتسا
 « هرزوا ثمر دا فالتا ینحو> و « هلغل وا

 هنابوج رب ینجوچ ریزوو «نکیا شمریو هنیریزو
 ادا ؛هرکص ندکدوس هدغاط سورک «بوریو

 فایدم هدب « بولوا ثراو هنئاریم نبرد

 .یدشعا طض یرارب رثکا نالوا مولعم تقوواو

 هن ران نالوا مولعم كناربا یتبیاور و درلیننوب

 هدایز كا كنههاکحو .هدزمهیدشتلاق هکُغا قیبطت

 کید زکب هنس هیاکح ورمضخآ و بایسارفاو شوایس
 ینیدلوارب كغابتسا هلا بایسارفا . زروروک

 داره ینتلود ایدم هلیمسا نارو درلسناراو

 شوایس ید سیبماق ۰ كەستا ضرف ین راکدتا

 هلیسمافل وا رکذ كشوایس نیمروس مکح دوخایو
 ( سواک ) اعقاو . ردنا اضتقا یلوا سواکک

 GE سیو ماق ( دوخاو ) سيىماق ( هلا

 با ( غابتسآ ) «هدهسیا او تپیاشم هدننی
 ءرویمزکی هن رب رب هدكب یرلعما ( بایسارفا )
 «یییدنلود هدنتل [ یمکح ك راکرت اعدق هسیا كایدم

 ندناسل جوا ناناوب ییزای هنا ناب هدهعدق راثا و

 یسی۶ وا و مدق "یناریا یرب « یروئآ یرب
 یخد هیسالع هقبتع را آ ینیدلوا کرت ینعپ یناروت

 یزآ) یم“ ( غایتسآ ) هدندفرطرب . ردنونظم

 ؛ردهاشم كب هنعها (یزات لاعح) نعي ( هقاهاد

 هنس هناکح كنودب رف هدهباکح که دنقح سورک

 قلوا دیسج .سینماق هدلاحاو ؛ رددلکد نمک

 كاعو نودرفو دیشج نکل . ردنا اضتقا

 نااار خون ام ندر طا بنا ننه
 - هدام « كاع » و « نودیرف » ییفیدلوا داغ

 تیما هدك هلاقحا و ندزکیدتبا ناس هدنرا

 . زروبقسیا كمربو

 یلغوا ك( سوریک ) هسیا سیبماق یعتکیا کک

 ند ۰۳۰ دالیلا لبق « بولبرتسوک یک ینلخو

oYاو قی ذووتس مکح دل هنخ رات  

 بواغم هدنرلاوچ شبحو هیو « هرکص ندکدتنا
 «هدنتد وع هرصم ءهلغلوا راحو د هفلتق یرکسعد

 فالتاو احا هراسو دیاعم ماط رب ندد

 طض مدا ر همزود ینتخ هدنارا و ١ یکیدشا

۳۳ 



 م اق
 «هدلاح ینیدلوا تع نع *یت« یشراق اکوا 4کا

 ندهراب ر نالوا لصاح هدنغایآ نکرنس هلاویح

FTتافو  Eنارا . روشوا تباور  

 یردب كورا ندبا طض یرصم هدنخراوت
 بویلوا لغوا ورکو «ینیدلوا ( سواک)
 هنسیدنک ی ( بسارهل ) یسهداز  كردن

 قیبطت هيلع هر یا کد ۹ دشا فاخ

 ٤ ردلکشم

 طرح رحم dilî (Cambing) هوم او

C7ندنریازج ( هدنوس ) ا  

 رارب هلکنو و طول هنسهریزج ( رويت )
 "هرب زح « بولوا هربزح رب عبا هنتلود زیکترو

 هدنلامش  تربوت ET CE مته کره و

 لوط .ردعقاو هدسونح ضرع ۸۳۱۸۲ قرهلوا

 . ردلکد هدایز ندهرتءوابک ۰ یمظعا

 هلل وس هدهنایسا )mpPan8€( "اما

 هدنساضق ( هنومراق ) كنتلايا

 هبصقر هدنسدق رش لاعش هرتمولک ۱ ٩ كنه ومراقو

 . ردراو یسلاها ۶۰۱۰۰ «بولوا

)€campanie EVE.سا تكنادلاتا  

 فونج ل ها ۱ 0 و
 قرش لاعش ءمورال "الاعش «بولوا هطخرب كوس

 ( هچورا ) هدعبو ( موینماس ) هلیتقو ندنفرط
 قرش بونح <« هلرلهطخ ناند ( هزلوم ) و

 ( هتاقیلیساب ) هدمب و ( اناقول ) هلتقو ندنفرط

 ( ناینریت ) ید ندنتهج ییرغ بونج «هلیس هطخ
 شفلشیا لزوک «قاهووا . یدبا طاح هلب زیک د

 ۳1 ءد « هووا» «هلفلوا قوح یراهعا و غاب و

 یسهحأب كنايلاتاو ؛ شقل وا هل هلم اوب نالوا

 « هوولاق یرلهروم** موهاشار یدا شل ۲ یمات

 جل ًاعدق هطخو . یدا راو یو «یلوات

 نوکسم هلموق رب هدنع"ا ( قوا ) ندنماوقا

 ین هینامماق رتسورتا ندرلڪسال, هنس هدعب < بولوا

 1 یدرلشع | کاش تب روج يا نوا هلطض

 .: زا ابا تار ایما اروم

 رد وط ا راکشوک یاس امور
 ۰ یلوان « ورووال یدارت : مولا : ید رشم

 وناپ ګر و هرودرتلوا ونا رب « تاونب
 . ردعقنم هتلایا ه هلرلعسا

 هرو ربح

oYا ق  

Llı jly ( Campanha 4كالام  
 ۱ سفر و 5 ك | هیاپماق

 ا هرتم ولك ۲۳۰ كن ( وتر وروا ) و هدنت روهج
 هدنرزوا یر ( هدروو ر ) و هدنسس رع بونح

 یسیلاها ٩ ۰۰۰ «بولوا هبصقرب یزکم قاس
 رومشم یواح یدوسود تانوراقس هدنراوح و

 ارد راو یرل وص ندعم

Campagne de E 

 كالا ) ۱ امور یدهب ايماق

 رب هدنفارطا كترهش امور هدنفرط برغ

 ٠ رب كنب رورتا هلیسهطخ موینال کسا «بواوا

 كنسارج ربت هعلشاب . ردنرابع ندنسهچراپ
 هدنسهزآ زیکد هللابج "هلساس نینآ و هدنب ونج
 رو كب هدننامز رللامور کسا . ردعقاو

 لکت كرن هدلأاح ییدعش رب و نالوا نحو

 تماخوو رل هقتبص ی رلکدتا دلو دا راقلقاطب ادا

 ماط رب زکلای «بولوا بارخو یلاخ هلیبیس اوه
 ۱ ها او كتسرات پوچ هدنام

 هدربیک طیح ر ( 0۳۲۵۸۱۱ ) 7

 هرتم ولبک ۱۳۹ كنهدنالز 2ا لبپم
 ا روج ضع ۵ ۲۳۳ هدننونج
 هد ۱۸۷  ؛بواوا هرزحر لاخ هدیقرش لوط

 نوجا اشا۶ق یکیدک ندنکوا كفش تاهرمز
 .یدشغل وا e هناحدصررب هدنول

 ۔هنح وتسا (Campbeltown) ( ۰ ی 7
 ۳۳ جا[ یک 3 ۰ و ی هی

 رستناقو هدنغلتوق لیحرا لر

 هلکساو هرصق رب هدنسب ونجح لحاسكنسهربزح همش

 تارکسمو تاحوسنمو یسلاها ا ۰٩۹۰ تولوا

 « ردراو یسهام دص هلب را هق راف

Campêche ) ۳فو یک )  
 د 0 ناتو ) شرم

 هدنسو رغ بونج هرتم ول یک ۰
 . هلکساو هبصق رب یزکس كتلایا نالوا یمانمه

a1 نکل كحوکو یسلاها و  

 ته دن و

 «بواوا

 ۱ . ردراو ینایل
 ۱ لسیا یراقو تاک (Kampen) | ني ۳

 . . یصنم كن رهن لسیاو هدنتلاپا
 ۱ ی « بولوا هبصق رب مکعسم هدب رق
 «یسیرب وک رب هدنفلن وزوا هرتم ۲٩٩ «یسلاها

 مالغاص



 یرهشرباف ییخو یتکم صوصخ هفار هم 1

 ۱ ۰ ردراو
Campobasso ( ۱ EN )_ تنالاتبا 

 كنامور هدنفللارق یونان ینام 3

 ۸ ٤ كنلواو هدنسیب ونج قرش هرتم ول ک ۲

 كنتلایا ( هزلوم) هدنسقرش لاش هرتم واک

 یدلاما ۱۲ ۸۸۰ «بولوا هبصق رب یک

 . ردراو یر هشرباق قاحا و هلسا و

 هدنح دنه ( ۵۷ ( ۱ و 8

 )4 موش ) و هدنتل ود جویماق ك

 قرهلوا هدنسبقرش بونج هرتم ولک ۱۵۰ كن
 هاکسا كاشیاو هبصقر هدنرانک كرېن نالوا یمانمه

 . ردنوکسم هلرایلنیچ هعاشاب «بولوا
 كلام ایلیزارب ( ۵۳۵05 ) ۵

 - وهج ورنای و ر كنسهعقک ۱ اا

 هدننع لحاس كت رهن ( دوسود هتاراب ) هدنت ر

 ع ییدلکود هب یسالطا طبع ر 29 و و

 رب یزکسم اضق هد راقو هرتم ولبک ۰ ابر

 هدنفارطاو یسلاها ٩۲۰ ۱٩ «بولوا هبصق

 لتسلک ندهریاسو مر .هوهق «قومات «یعماقرکش

 یزکه . ردراو یتهووارب تام ررو تال وصح

 ۰ ردرومشم

 هر زج هقرولام ندنریازح رایلاب كن هينارسا
 هدنسقرش بونح هرم ولبک ۳۵ كنهلاب و هدنس

 ییلاما یو «بولوا هبصق رب هلیسا ون و

 . ردراو یرا هب اق هدنراوحو

Campu-Lungu ) ۰ 5یر )  
 هدنسهطخ قالفا كن هام ۱ 9 ولویماق

 قرهلوا هدنسس رغ لاعث هرتم ولیک ۰۰ كشرکیو

 یزرکسح كنتلایا (لحوم) هدنکنا كنلابح تاراق

 هدنراوحو یسلاما ۸٩۰ ٩ «بولوا هبنصق رب

 یسا ك .ردراو یسهقرتع راث ۲ هل او ندرللامور

 . یدیا یزکسم كقالفا هلیتقو «بولوا هبصقرپ
 تكنسهعقک كلام ال زارب (0006۱2) هما

 كن ( اراب ) و هدر وهج ( اراپ )
 ۸ هدلم وا هدنسسرغ بونج هرتمولک ۰

 غاص كرم ( نیتناقوت ) نالوا یتعسو هرتمواک

 ۲۰ ۰۰۰ ؛تولوا هصقر یرک ساتن هد

 کالشیا قلعتم هه راسو قوحواقو و اقاقو یسلاها

 مق
 و رلیک كوب هدروکذم رهن . ردراو ینراجت

 هبیراق و اهد هرتمولیک ۲۰۰ یراکچوکو هبهبصق
 ۰ راقبح ردق

Eكت هنرا و هدناتسراغاد  

 رد ۱ تا
 *لسلس ناقلاب «بولوا رهنرب رولیکود هزیکد هرق
 ردك س ندا کیا تیا ننس لام یا كنلابح
 ندهلئام ییونحو قبح اق یللقع هتنیا ند هلام یلاعش

 . رارد قیجاق ید هنلک ندیلیا مرر قرش ینعی
 .روبربآ ندنسهلسلس ناقلابلصا یتغاط هنیما رهنو

 « هدهسا هدنلوط هرم ول قرق زکلای یسارجم

 .رربدنیا ید روماچ یلیخرب «بواوا قوچ یلوص
 كن هبرییس ( 112001000152 (

 ؛ هنتلایا لحاس هدنقرش یاهنم

 هللزیکد كلر ؛بولوا هربزج هبشرب كوب قم
 مدنکخ هدناعر OE EROL و و

 هلا ۰٩ اسرقت . رنازوا هونج ندلامش قرءلوا
 لوط ۱:۰۳ هلا ۱:۰۴ و لاش ضرع ۳

 وا نیا ۶ فوق ر

 را هطا هرص رب یه د:نسشراق فور ( هقنابول )

 ۲۷۰ ۸۲ یسهیس هحاسم . ردکن هنولاح

 . كوس ندنفصن كنهسنارف «بولوا هرتم واک مب

 یسلاما ۰ AE ینیدلوا

 ندندور تدش كنساوه هدو هک ردراو

 ا
 و

 e رملک یرلبا ندندادمتسا مدع كنسضاراو

  هنروا كنهرزح هبش «بواک ندهرق رلغاط هرص

 لحاسر یر ره «هلماتسشا هن هبعش کا هدنرآ

 لصاوهننورب هقتا ول یسقرش «قرهنازوا هدنرق

 ن الا ء تواوا لصالا یار لاا و رولوا
 شعوس هل تقوو کیا نوا رالراب هرص هرآ

 یسکو لا ندرلنوب . ردراو یراناکرب رب یرکی
 یعافترا هرتم ۸۰ 4 ك ( كسوح ولق ) نالوا

 رار قوجرب ندنفرط یا كرلغاطوب ۰ ردراو
 هلناعس ه دنسهرا کات هبعش یا یرلکو س كا ؛بوتا

 هننزنکدكنرهم قرهقا یرغوط هقرش هدعبو هلاعش
 ۵۰۰ یسارح هک ردیغامرا ( هقناعماق ) نایکود

 - رلنلبکود هنزکد قحوخوا .ردهدنلوط هرتمولیک

 ۲۰۰ « بولوا ( ها وب ) کوس كلا هدكن

 یسهیغ لحاوس ۰ ردراو یسارجم كاهرتمولک



 ما ق
 ندنرلغاطرات «هدنسهیقرش لحاوس .بولوا زود

 مقاطرب «هلکقتا لیکشت رایتنقیچ قوچرب رلوال نیا
 كا كرلن ود ”E رازفر وکو رلب وق

 وقسیسنارف ناس «بولوا ییوق ( هچاوآ ) یسانتعم
 كجهلب هدا تباقر یاعدا هنب رلیوق وریناي ورو
 دولا

 قالموقهدرلر قلا و قلابق هدرلغاط یسیضارا

 ییشیرولا هتعارز هدایز كا ۰ بولوا قمل ابو
 .ارقو سس رستقو « ردسیداو هقناعماق روک ذم

 < بویمهشش یادغب « ندنفیدلوا قوج یرلرغ

 یرلغاط .ردر ونک هلا رادواح ینالوصح هیحلشاب

 یرلچاغآ كسکوب د بولوا) روتسم هلرانامروا
 هدهنسو رنازوا ردق ه هرتم قر هدنتل ! لنوو

 لحاوس ۰ ردراو یراتوا ریلب هلسک هعف د چوا

 ضعب یرکو یرک | ندنلیبق یلاج یقین آ هد رق

 «بواوا قالوص یتهج بونج .روینلوب یرلچاغآ
 « رقاب . ورک[ یتراهردنوت كى هنری لامش

 .ردق وج یسهیندعم هایمو یرلن دعم دروکو ک «ریمد
 ليف مسج ناد تومام . ردهعقیص یراهلزاز

 هلنرئک یرلهلاحسم هضرقنم تاناویح راس هلا

 هدایز ندنساضتقا كنضرع یساوه ه روال و

 نیزای هدنسهیقرش لحاوس ۰ بولوا قوئوص
 نیشقو ۱۰۳ + هرارطا نازبم قرهلوا یطسو

 نیغبق هسیا هدنسهسرغ لحاوس هررتسوک ۲۰ت

 سکلاب هسیا راق .رولوب دمج * هویج یآ جوا
 هعفد قوح < بولوا هدایز هدهبقرش لحاوس

 کیا زکلای . راقبح یراق ندنرلماط كرهناخ
 ةن اوه هدیداو یک هدنسهرا كلابج ؛هلساس

 ( لاداعصاق ) نالوا یلرپ لصا یلاها . ردهعگالم
 زوهنوتو ( قاروق ) ندنماوقا یحوح لا

 «توقای رادقمرر و ندنرلموق (تومالز ندنماوتا

 یشکا كراو « بولوا کم ندسورو راتات

 ردرد رچوا رلیوک . رراشای هلقلیجوآ و قایجتاب
 . ردنشن هعخ هدیرلضع «بولوا ترابع ندهناخ

 تداع کشا «هدەسرلشغا لوبق یغلن اتسرخ ان روص

 روک ذم یزکس .ردراشمهع | كرت هدی را داةتعاو

 یمهلکسا ( یکسولواپورتپ) عقاو هدنبوق (هچاوآ)
 نوا راسور ۰ ردراو اناما ضمب ۰ بولوا

۳5۷۲ ۵ ۰ ۲۳۰ 
 ههر زج هبش و هدنرخاوا یدالیم نرق یجند

 ۱ لاداحماق

 ۱ كلهر زج هبش « بولوا موق رپ ندنسلاها كن

 یرلنو . راردنکاس هدنتهح یرغو یطسو

 دع ندنسنج ويسا یرلضعب و لوغم یرلضمب
 هدلاح ره . راردنلقرف نسیم «هدهسرلشع |

 ك قجنآ « بولوا ییو هصیتو یلهرهج راتات
 هد یرالزوک هدننی یراب راقو ۰ ردرااکد نیکر ج

 .ردیا ارجا یرلیراق هجوق ینیرانیآ بهذم .ردراو
 هدر نیشبق .ردقو یرلتالابم هدنصوصخ سومان

 شلدروط «ترزوا رلشزاق نزایو شازاق
 كب ترد چوا قم اب تتک رروروتوا هدرل هرلق

 هناسل رب چد یرلناسل . ارد یاتع ند وش

 . ردنرابع ندهلک زوب جاق رب نام ۰ بویءزکب
 .یدیغو یرربخ ندنداعم لوا ندندورو كراسور

Cameroun : 5كز ا@ رفا (  

 ی 1۷ نوماق
 وودناترفو هدننوق ( هرفاب ) هدنسهواز یرف

 غاط 0 عفت عو كور هدنسسش ناق كنس ەرى زج

 شلرتآ هلعلخ ررب ندفرط کیا ئراکتا «بولوا

 لحاس « قرهریدلوط ییهریزج هبش رب هجشیت
 لک فب ندرکد یسه و ؛ربنازوا ردق هرح

 - هل قح « بولوا ناکریرپ شعوس . رولیروک
 ی اس هلیماق زره ینغآ هدنس

 هرتم ۸۱۹6 ا كسکو كلا. ردو

Kamtchadales ( ) فا : 

 هر زح همش هرتن اعماق نابلا

 یخد راق هنن راف رط یراقو « بواوا هدنعافترا

 دفترا هرتم ۷۷ ٤ هزامروط قوح < هدهسراغاب

 وکالت تندرو ید یسهبن یعتیارم هدنع

 هدهچاخ یهدنتهج یبونج قرش كنهریزج هبش
 لامش  ندلام اکو ۰ تولز و یان نوصاق

 . روا ڪود رهن چاق رب ناک ندقرثو ندیقرش
 ۱ رد هب یراقوب هرتم 4۸ هدنجما تعاخ وب 19

 . راریاس هت

EREهرفاب هدرهنس كوص و قاود  

 ا ندنبصنم ( راباداق ) هدسوت

 ۱۳,۰۰ یورک لیجو یلحاس نالوا هندو دح یرع#*

 | ردق ه هلومم راطقا راس و ههوامادآ .الخاد
۱ 

i 



 و r. TS ا
73 ۳ 

 نوصاق «كرەدىا ذاحا رڪهم «هرزوا ۳9 7 3 ٠

 سیسات هننرزوا كعلخ نالوا یمانهو . هيم 1
 ماقم هرسیموق ەد یهاکر ات کیدا

 طس ةحاسم كرع#م و .ردشعا ذاختا زك و
 یسلاها و هرتمواک مد ۲-8

 دور وا واصعا یشک ۰ ۰ ۰

Camer in0( | ) كنيطبو یایل تا 

 ( هنارحام ) :RES RO دی ها

 .مغ بونج هرتمولسک ۳۷ كنەتارجامو هدتتلایا
 ۷۰۰۰ « بولوا هبصق ۷ یر اق هدنسب

 ندنس هناختدابع كنم رتشم ٤ یونفلاراد ِ یسلامها

 رلشاق یلکساو هخوجو یساسیلک رب کسا لدبم

 ًاعدق ؛بولوا ریشرب کسا . ردراو یرلهقرباف
 بوس« هنسهطخ ( هبریموا ) هلیعا (مونیماق)

 . یدیا

 یزفروک ش دما

 روش« ۰ بولوا یوق رب هدنبونجو هدنبرق كال

 یر اوج هبش 9

A Aوتساویسو  

 هدارو یرکسع زسنارف هدنسهب راح لویتساویس

 ا هبصق رب و یرکسع یاس «هکا تماقا

 ۰ یدرلش#ا

 كفىكو

 ( هبلوهلوب ) هدنرزوا یرم ( 0 میان

۳۵۰ 

 تونح كنەب-سور (1101000۱)

 ۱۰ كغروبسرت هدنتهح یی ع

 هرکس دو ه دنس يع توذح هرتمواک ۰ ٤

 < تولوا رپش رب یزد ثنتاایا

 هب هلحم یسا نان وب هدنف رط رب وا کرم «یسلاها

 اكا هدننس هلا هماق و یطاترا هلل وب وص ر

 EI EK شقل وا نیست ندنفرط

 . ردراو

 اکیتسدنماق

 (روی رب وس) هدنس هطخ وب رات وا كنه تكلم

 ۰ یسارم « بولوا ربن رب رولیکود هنلوک

 بولا
 «نارج یرعوط هبونح « بودا ناعن هدقلقاطب

(Kamenisliquia)صعا . 

 نوینیمود هدنلامش یا

 ر ووتسم هلرلنامروا . ردنوزوا ند هرم

 ۰ ردا رو ص ندنجا كال وک چاق رو

۳۵۷۳ 

5 > 
 س اب تست

 ما ق
Camoğ E۱ وام دا كرمك  i,كا 2 روپ (  

 «بولوا ندنس ارعش هوس

 ۶ شوط هد 5

 یدوتساوو یتاحوتف دارا یلزیکتروت ۰ ردشعا

 (سودایسول سوا) قرهلوا یک احیتایفشک تن هماغ

 یمهموظنمرب روبشم هلیناونع « رایلزبکتروپ »ین
 . ردراو

(Ge 1اه هرق ا  

 امور - ندق رب هر ومشم ا

 تافو هد 3 ۱۵۷۹٩

e ) 7ود )  e3 ها قشعت  

 لتق یسهحوف < نوجا كعا جور یس

 لوق انروص ىنفىاکت كنوب هماقو ؛ شریدتا

 «نکرونلوا ارحا جوز مسر هدندعم هناید بود

 e یرهز ینیدا وا ش 2م الریصاح

 لاحرد یشکیا ۰ هلکمرجما " هدهموقص « بوبا

 هح اف هلتاعفد هعو و وب ES سلاح

)K3(هنغامربا اغلوو هدهسور  

 ( هقنایو ) «بواوا رمن گكوسرپ مبات ق
 هقرش هدم هلام" « هلام هدنف_ط قرش كنتلابا

 ندلوصو غاصو «قرهقآ یرغوط هبونج هرکصو

 .هوعاک هنکوا یربش ( مر) ؛قدهل ا یاچ جاقرب

 هرم ( هاورینوح ) نو نا طلسم لارقا
 «رنود یرغوط هییونح برغو هبرغ :كرهشلرب

 هلا هقنایو هدب و مر هلبا هقنا و هدهفاسم ییخو

 نازق « نا ندقدرباآ ییدودح یرلتاایا هفوا

 اءاوو هدنفرط تلا كنب ریش نازقو ؛رریک هنتلایا

 هرتم ولیک ۱ ۲۸۰ یسارح . رولکود هتغامرا

 ولیک بس ۵۲[ ۷۹۷ یسهضوحو نوزوا

 ۰ رد رم

 .Zz هدنس ه وا هلح صر هدساور ۱ لهماق

 دججس* رب نوی “هل “لاها  بولوا هبصق

 رب و ۸ كنهروصتم هددنس

 هدنراث] برع نویفارغج ضعب یفیدلوا یمهاج
 . ردرول د



 نا ۳۵۷ نا ق
 هنر 02-) سوربماق دوخ اب 0

 كنسهرزح سودر ( ۵ ۱ 9

 « یدبا هبصق رب هدنسینیع لحاس
(Kammin) |) ۰ها حول هدهیسورب  

 هدنغاعس ( نتتسا ) كنسهطخ ۱ 2

 رب یزکماضق هدنلاعش هرتمولیک ٩۱ كنبتتساو

 ناقآ ندنجاو یسلاما ه ۸۵۵ ۰ تولوا هبصق

 هل لحا س قیطلا و هل رهش نیتتسا هلبس هطسا و رپ

 . ردراو ینادراوم ی اش ریس

 رع لاب كنهسنارف ( ۵0۵ ) ۱ او

 هرتمولک ۰۹ كسرابو ه دنتهح

 هدیرز وا یغامرا (هنروا) قرهلوا هدنسلاعم برع

 هرتمولک ۱۸ ندنبصنم یکه دنرکد هشنام كنونو

 (وداولاق) هدنساقتلم كن رېن (نودوا)و هديراقوب

 ۳۸۰۹ ؛بولوا ررشرب لزوک یزکسح كنتلایا

 تاتسفا ءا یسانمداف یا * یک ؛ یسلاها
 شوم ییخاد ۰ یسهبلاع بتاکم قوقحو نونفو

 یتکم هام ةسدنه < قلما راد ۰ ییدادعا
 قیسوم « یتکم صوصخ هرازلیدو یغاص
 «یسهناضتک یواح یدلج ۵۰ ۰۰۰ ,یسهنامیلعت

Eتاتا « یمهناخ هل وع یجیبط څر « یسهزوم  

 یسهسرو «یمهبنفو هلع تایعج ددعتم «یسهعکاب

Eهلتناد « لوت « یسهبعش هقنا  یسهطوا  » 

 ریمد هللرهشرباف هراس و نوناص « دغاک « هعکاب

 صوت هنلاعا ناف 6 قران رقاب و

 هدرول ذم رم .ردراو نراح تالش و یراهاتسد

 ردو هتک وا ارش رلیک ردق هغل هال و-ط ۲ ۰

 . رد رپش رب ی هشا لزوئو زمع ك راقبح

E ۱ 1۳كاتلیا (تیسینم)  
 هنغامربا (یسن) هدنساضق (قسناق) 3

 چاق ه دن رلغاط (ناباس) ۰ بولوا ل رب ملات

 یرغوط ۵ یبرغ لاعث هدعبو هلامش «هلنامسن ندلوک

 هرکص لدنایرح کالهرتمولک ۵۳۰ ۰ قرهقآ

 هل ره . رولکود هغامرا روک ذم ندنرانک غاص

 ةا ریس «هدهسا قوح یرانایرح یلتعرس ردق

 مقو قلنامروا یمالعا مسق كنسارجم ۰ ردلاص
 دی وماسو دارت یهضوح . ردتبنمو زود یلفسا

 یرلن دعم نوت ۱ هدنمبانم . ردنوکسم هلسماوقا

 . روینلو

 ر كلاش 5 (Canada) رو

 كلام نوبنیمود مات هەرتلکنا

 ۰ ینونح قرمش نالوا ندقمو رومعم كلا كنسەعقج
 هب هروک ذم هاو كلام < بولوا یمسا شاریسق

 هدایاف » ین ( هداناق فوا نوشمود ( د

 نوینیءهود ًاراصتخا و ؛ شلرو یان « کلام
 كنهروک ذم کلام هداناق .ردشلو ترش هک د

 ترابع ندنراتموکح ( كك ) و ( وراتنوا )
 ید یان هداناق یغاشاو یراقو هرلنو «بواوا

 كنو هلیغامر | نارول تست هد انا ردشلر و

 لامش كراوک مسج ییدتا یتش بقاعتم ی ریرب
 یاهم كن دفروک نود وهو لندنس هط وح

 كلام ًابونج «بولوا ترابع ندنسهللام یییونج OO وات ات دیش ی یا
 را یا تسدرد ارض < هلل دود ح هیج

 الام < هلسهعساو راطقا یلاعش برغ نالوا

 اقرش « هلیس هطخ روداربالو هلزفروک نوسدوه
 . رد دودمو طاع هللا یسالطآ طع رحم یخد

 ضرع :et یسیونج كاوه ° ىس هطقن یاعشلا

 ٩۳۲ هللا ۰٩۱۱۵۲ الوط « بولوا هدیلامش
 هللا ۱۰۱ یا .رولوا دتع هدنرهزا یل لوط

 هرتمولبک ۵ ۰ یوو ۷ FE هرتمولیک 0٠ ٥
 نک ا وا نیس ا رنو

 !سص 4۱٩ ۰۰ ینهیس خاتم « بواوا
 ي .ردشک ۳٩۱ ۵۷ هیسلاهاوهرتهولک

 «بولواروتسم هلرلنامروا شمهمروک هطلاب زونه

 ید ییالوصحم و تاب ویح اجو 8

 «بولوا ی هغلاطو لهضراع زآ یسضارا .ردتوح

 قوح یردابنا .ردقو یرلعافت را كح هلن د غاط

 ران و ۰ ردهدایز یرلوص كنراطمب « بواوا
 هنغامربا نارول تنس یفاط ربو هرااوک یسیضمب

 كوب نالوا هدنس هونج دودح ء رولکود

 وراتنواو هرا .نوروه «رورب وس یني ندرالوک
ES.هدتکلع لخاد هقشد  ice 

 | دا 0 )ارح كرابنا یرثکا درو «بولو
 ۰ ردلکش1۰ ندنسلباپ هرلرب روقح یراک دشا

 یک هدشتموکح وراتنوا یرلکو س كلا .كرلنوب
 یا کج كکو نوفیب هلا « یو کات امروا »

 تیءومع یساوه .ردراوک ییدناوآ و ینیساتسیم
 هو هد هداناق یغاشا ؛بولوا ترس هرزوا

 ۳ و



 Se ی ا

NE 
 ههجرد ۳۵ نزاو ربا ردق هب کرد ۳ یناشآ

 لدتعم اهد یساوه تتهداناق یراقو . راقبح ردق

 ۲۸ قرهلوا یراقو و شاشا ندرفص « بولوا

 «بول وارا كوصو كالا EL هکرد

 هشبق ندزایو هزاب ندشبق وا ند غوط

 قله روا اب داتم یا ید هدهداناق یغاشآ ر

 راق هسبا هد هداناق یراقو ؛رولوا روتسم هلراق

 نیش اذه 2 .زالاق هدر هدا ز ندهتفه چاقدب

 یزو كوك ایک هدنفرط ره كنهداناق یخد

 ثنابوروا هدهداناق . رواوا قیجا اوهو قار

 - ری دشی یاناویحو یسهوبمو لوصح عول ره

 تاناوبح نالوا هدقلازآ هک دتک رد

 نایارای هنلا ع۶۱ كروک یرلتسو هجاشاب یسهیشحو
eندنعاونا هراسو رو  

 صوصخڄلاىلءو ا .ردن رابع ند هفلتخم روطو

 هبراو رابحا راسو و یریقابو ریمد

 هرزوا تموم . ردقوح یخد یعاونا كتهمزال

 هداناق یغاشا و یرادقم برق هنثلثرب كنسلاها

 « بولوا كيلوتقو یسیاک مق كنسیلاها

 « ملکتم هلا هجزسنارف عو رب صوصخم هاروا

  هدنالریاو یهیحوساو مملکنا هاش اپ یروصقو

 ردق یثک كسب یرکی یجمآ رایلرب لصا . ردپل
 میانصو فراعء . راراشاب هدر امروا «بولوا

 ین نوا هداناق .ردهدکغا قرت هنوک ندنوک
 هدننامز آ وسنارف یر و هدنطساوا یدالیم نرق

 رازسنارف «قرللوا طبض نما هسنارفو فشک

 ER یرہېع اكکو ناکساو راع نو

 کک ندت اراک قوحرب رلزماکنا .یدعشوا

eS ۷تح تقووا « تودنا طض کلم  

 هل رافرطر اس كنيلاعش یاشسمآ نانلو هدیرلهرادا

 ردق ه و لاعث یابتنم هدعبو ؟ شردشلرت

 لالقتسا كنهعق كلام . ردرلشعا عيسوت

 ندیمکح تم را رملکنا صف رلبل هداناق هدننا رام

 بوبمهلوا قفوم «هدهسرلشع | دهح نوجا قمقیج

 ات ۰ ید یغوط اهد و « هب واتخم "و رادا ی

 هرادا « هدلاح یرلفدلوا طوس هب هرتلکنا

۳ 

 نا ق ۳۳۰۷۵
 . ردرلشلوا لا هل القتسا اتداع هج هبلخاد

 » كرك » هلا « وراتنوا » و « وبنیمود » ]

 ۲۰ هلل روس تعحاصح هدهنراهدام

Kanaris 2دی دح نان  

 ا ا
 ( هراصیا ) هدنراوح زقاس هدنګ را ۲

 .ردشت|تافو هد ۱۸۷۷ و ؟شمغوط هدنسهطآ

 نانو «بولوا یادوبق یسک کل كا ۶

 یاد وہق ولف هدعبو EP ۱ كرتل ود

 برق هننافوو یرظان هبرح هعفد چاقرب «بولوا

 . یدشلوا یخد لیکو شاب

 دم تسسم) | یر یراق ۱۵ اس ۰
 ثاط رب میان ر هرنابسا هدنسشراق یس رع

 ۲۹۳۳۰۲ هلا ۲۷۲۳۰۲ ؛بولوا هعمتم رازج
 لوط ۲۰۳۳۰۲ هللا ۱۵۲۴۳۷ و یا ضرع
 فسا فال کالهرتمولک 9.1 8 وا قع

 كاو ٩۰ ندنلحاس اشرفا یرق كلا .رارواوا

 رلیلامور کسا . ردقازوا هرتمولیک ۳۰۰ یدیمب

 (تادلاخریازج) هجرلبرعو ( هتانوئروف ) هدندنع
 رابتعا ضرا لوط ادم « بولوا فورعم هلیسا
 كحوک یاو نوکسمو كوس ید . یدرارونلوا

 ندقرش یراکوبب « بولوا برابع ندهطا یاخو
 نارغ « هروتناواتروف « هتورازلال : قرهالشاب

 رهد دوخای ) وریهوهااب ءاصوغ «هفرنت «ه راناق

 ۰ هژئا رفل ۲ : هد ی راکح وڪ ORC یسهطآ

 ایف قرش ءایق رع «هرالق هناتنوم « هزویسارغ

 ید“
 E ORR ہرتمولیک حب رح ۷۷۳
 طس ا كنعومج ۰ ردب رلهطآ سو وا و

 ءبونلوا ذاخما تاایارب هحهرادا . ردراو یسیلاها

 هدزورق هتناس ) EERO هضرنت یر

 یهدنسهرب زح هلا یسهروم لوس كاو (وغایتناس

 . ردررش ( زورق هتناس ) رگند

 « بولوا یناکر ییضارا كنب رلهطا هراناق

 مویلا ىرل هت كن شکاو « ردرصو قاغاط

 ۰ رلرولوا ناغفا 0 هاک هاک « تواوا لعتشم



 ن ا ق
 كدناکرب ( هضرنت ) نالوا یکسکوب كا كراهورذو
 روتسم هلرلطولب « بولوا یعافترا هرتم ۷ ۵

 .رولبرو ؟ندهفاسم کله رتموانک ۱ 7 ۵ تقوینیدلوا

 غیص یرلیوقو لکشم یرقتو كيد یرلحاس
 یهدنسهرب زج (هیراناق نارغ) ینایل یا كلا «بولوا

 یرلاوه هجنساضتقا یرلضرع .ردیناه ( ساملاب )
 تروصو یعافترا كنبضارا قج١ «بولوا هعقاعص

 هدرازج و « هاکعا لیدمت یترارح قیعضو
 مااقاو یتالوصحم و راعثا ةفاک كنيب ونح یاب وروآ

 سا
 ءهدهسا رادل وصحمو تدنم كى یغارب وط .رد واح

 « ندنفیدلوا كربس یراروغناب و یراهراج هایم
 یتیلک هدرل رب نالوا نکع ی.اورا و

 كب یرلراپ كلیا .راررو تالوصح
 هرز اوه یخد هدنلئاوا كزاب « تولوا و

 یرلترارح هدرا كوص هل رخاوا دزاب «هدهسيا

 یراراکزور لامعش ندلوا ن رشت
 هحاشاب دلرلهعا . رالشاب هفمتاپ راروحابو هکعسا
 یاب نور تار - یامارخاو تال ون

 هلدتعم کالاع « هنرحر

 یراغاو اب ها ضعب یک زومو امرخ

 . رد هداب ز

 « نوتوت « هبرا « یادفب
 .ردئرابع ندقیاابو ربمرق لتیلکو یراهوبم هراحو

ESقوح 2 ءهدهساراو یراهبلها تاناوبح  

TET 
 قاشوع یلیقو ذبیذل یتاو توسو هکرلافیفخ یک

 تمدخ قوح هنسلتو شيعت كنلاها « هلغلوا

 هدرلغاطیح «بواواقوح كب یسنح كشا .ردا

 . ردراو یرل روس یک مزاج یاو زسحاص

 عونتمو قوج كب یرلشوق . روینلو یغد هود

 فورعم نانلوا هیع-هبراناق هلیعسا كرازج «بولوا

 .ردشمشج ند رهطا و جد شوق ERE یراص

 یرهطآ و رالویناپسا هدیدالیم نرق یچنشب نوا
 یرلقدل وب هدنرلتسوا « تقو یراکدتا الیتسا

 رلن ویو «ردندنماوقا ربرب هک ؛ یوق شناوغ
 كرون اا رابرع نالو لتیلک یخ هدام

 هدتدمزا ؛بوسهدا لمح هندصعتو هداتعم ملاظم

 یرارادقم یٹزج نالاقو «شاغاط «هلکرت یریازح

 یشءاقرکش هلبتقو رد ایا ہلیایلاھا ناک یکی
 یجز یرلقدل ۲ نداق رفا « بور دشت یخد

 كنيلاها لویناپسا « هلکعا مادسا ینسارسا

 ق 0۷٦“

۰ 

 سس ا

 ۱ ۰ ۱ یخد یناق یجز هنب رارامط

 o تونل یخد رلدنامروت قاط رب هدننیب هدیدج

 هظفاح قرهلوا صااخ اهد ی را_تیسذج رل و

 رلهدا ناقشلاح یسلاها یرازح هب ران اق .ردرلشعا

 هبه دعب لا ااو هاش ممآ یشکا « بولوا

 ۰ را ریشدلاح رو دا برغآ ردق

 نویی هدهبن واج( 22227 )

 هدنرلطس و كانسهریبک هو
 هزتموأک ۳۰۰ تن کو ) و هدنتلایا ( اغاق )

 هدهفاسم كلهرتهولک ۸ ندلحاسو هدننسلاعت تغ

 جون و یسلاما ۷۰ ۲ «بولوا رهش رب عقاو

 هریاسو رلشاق كراو نياسروب لزوک هلا یناوا

 هلراخ یرثکا كرلن و هک« ردراو یراهشرباف

 ا
 طرح رم (Kanak, Kanaques) ۱ اه

 ندنسهیاصا “لاها كىرا زج ریہ ى

 یمیموم مسا كت ران الوا بوسنم هنتیسنج ایسنیلوب
 هروک ذم ریازج ندنفرط رلیلاپ هروآ ۰ بولوا
 مممو قالطا یخد هنسهلج كنسهملصا “لاها

 ِ ردشف وا

 ہد غ یاش رفا (۵ تك

 ,e و ۱ هنیماناق

 نالا هردراو یسلاها كر نوا ش . بول وا

 هنس رې كنسیلاها یجز كتکام نانلوب درمنم

 ی هنایشحو گو ار 5 لایق یتیلک ندن سا

 ۰ رونلوا ارحا هدهبصق ول

 هدیل اوش یاشمآ (Kanawha) ۱ اه وانا

 هدنتهح قرش تاع كلاع

 رولیکود هنهظع رهن ویهوا عبات هنغامریا ییسیسیم
 ا 1 یاهلآ « تولوا رپ ر

 ه ونح اند هلام یریو نا ندنسهلب ام

 نشلرم هدناخاد این حر و رغ قرهقا یرغوط

 ندنرارهن (ریربرغ)هلا (رو روین) ینعی ندا یا
 تموکح .هلنایرج یرغوط هب یلامش برغ «لکتتلاب
 .رولیکود هنن ره وهوا هدندودح رغ كاهرول ذم

 ًارابتعا ندنعبتم ك (رودروبن) نالوا یوزوا كا
 < تولوا هدنغلاوزوا هرتمولیک ۰۰ یسارح

 E اقتت ریس TOPA °۱1 لا

 ندرازاغ و با رغو راط هسا یرلب راقو اھد



۲ 

 NIM ها 6 بولوا ه دنتعسو هزم

 هد انحر و رغ هب ۰ وب و هلا لاها

Sê e 

 یسارحم هدنعسا « اهواناق كحوك» عبات هر وه وا

 « هلضفلو یځد رېل رب نوزوا هرتمول يک ۰
 .راریدیخد «اهواناقكوب» هنسیجرب نوچ ا قیرفت

(Kan)۔امکح كلو كا كال  
 ه دنګ رات ۱۷۷ 4 «بولوا نام

 - دم رهش هن هد۱۸۰ 4 و شن وط هی کا

E TEرب .ردشعا تافو  

 و ۳

 «بولوا لغوا كحارس

 هدنونفلاراد هتس ۷ ۵ هلا لیصح هدروک ذم روس

 هد ۱۱۷۷۰ <« :E نادا کابح هرک اذم

 روک ذم هد ۱۷۸5 ۰ یم هفسلف و قطام

 هد ۱۸۸۷ > نسل زا یرظات سرد هدنونلاراد

 . یدا سموا لوبق هنفلاضعا یمایمداقا نيلرب
 ندهن وا بود داحما صوص بهذمر هد هفساف

 مقتهب ییا یداوم یراکدتا لوق كنامكح یر

 « ندا ققح هلا هب رګ یر كرلنو هک < ردشعا

 رو صت هل رکفو نهد EN درگ یسیجکیاو

 یینکیا . رددا وم ییدشا

 قحماو ؛ ؟ شمهم رب و تسها توتاب هل ر ۳ لاتو

 یبهذم و نالوا هدهفساف

 « بوما

 موهوم فرص هم ط

 مع ید هقال خا

 یحد هناروصت و هدقالخا

 هر هفلتخم نوتفو مولعو هب هفسلف . ردشمر و تیما

 باب یراثآ ضعب ۰ ردمزاب رلاتک قو رب راد
 . یدشف وا منم ندنفرط

)Canlabres)سا uلامش تا كا ا 

 ه دنور انم كنغامرتا ه را هدنتهح ۱ رراتاق

 تکلع 3 بولوا مدق موق رب شقل و نک اس

 رلندنا ساوا هدابز دلا ه رلبل امور مد مزه

 ES نددالىم ۱ شلوا ران و

 ( قساب ) .ردراذلوا بواغم ندنفرط (اسرغآ )

 1 ردنوظم ی ۸ دا وا ترابع ندندادحا كنموق

)Can l€ €)هنىطنط ق  
 یر ندنرلت ادناخیرارادمکح | نزوقات ق

 ند ۱۳٤١۷ (نزوقاتنأاق یاب ) ندنادناخ و «بولوا

 جرات ) نزوفاتناقو ام ) لغواو « هنخ رات ۱۳۰ 5
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 ۰ و م تام E شرم

 نا ق
 یروطاربعا مور كد هنگ رد ۱۳۵۲۱ درو دم

 ردق هر هک هرلتقو نیش نوک ذم نادناخو ؛ شاو ا

 ندا اناا ئاج 67 05 051: تولوا شل
 . یدشفلوا بفن هنکلکب نادنب و قالفا

 بونح كيهسنارف ((۱۵۱) ۱ لاتناق

 كج وک رب ندرلغاط و رده

 لاتناق لصا نالوا, یزکم « بولوا هلسلم
 یعافترا و هرتهولک ۱۳۰ یسهرناد طع كنغاط

 5 رود. مر

(Dép. du Canlal) ی | لاتاق 

 الاش < بواوا ندتتالایا

 هسلارُف

 ۰ « ه را وا یراقو و هر ول 6 رش ۰ مودود

 هل رلتلایا تواو هرزروق یخد 1 وغ ۵ نوروآ

 - ولیک بی ۵۷۷ ۵ ی هحاسم هرددودح

 « ردنرابع ندیشک ۲۶۱۷۲ یسلاما و هزنم

 . رد ررش (قالیروا) یزک
 . وصحم یادغب هردراو یراما قوحرب « بواوا

 فالو ءرادواح «هیرآ هرحلش اپ ءبولوا زا ییال

 مای و هک رب ونک « نیک« هاش

 یربنب هنروؤا «بولوا قوج یرلاعص .رولوا

 ىنراجتو
 رابتخا توبه مک یسلاها

 منم ههاضق 4 تلابا . رارولوا روس هترغ

 قاغاط یساضارا

 عیانص ۰ راقبح رنا ۳ رومشم هلک د

 ۰ ردد و دم

 .رد واح یه دل و راد FTE هح ا ۲۳ «بولوا

  eاه دح 01

 ۱ |یرورتناق

 ۸٩ تیمردولو دیا وق بک ۰ كیدرتتتا

 كنربن ( روتسا ) قرهلوا هدنقرش هرتمولیک
 ۲۱۰۰۰ ءتولوا رمشرب عقاو هدنراننک یا

 دل اها

 , ردراو

Canlemir ( 7 ) قلب لاک نادف 

 تا هر ۷ ۴ 6 تورا | وا ام 2

 ار ناح دح ناطلسو ۶ ؛ شو ط هدهروت ذم

 مراد ۱۱۷ هدنرغنس نالوا یراق هاتسه#

 ییراجم كلشيا یبیخو ی رل هقب راف شعب «یس

 دودح نور تور هلا راسا د هدننش دالبم

 ه ده رص وا .یدشعاتربغ زارا هد هظفاح یف ؛نامع

 بحاص نزوقاتناق یرب۶د نانلو یی نادغب

 ماها هلتنایخ هدندزن اشاپ ناهلس رک رس یی هجرت



 نا ق
 ۰ ندنکیدتا تمذ هیر یسیدنک :هدهسیا ا

 شف وا بصن + کلم نادغب هت رب ۳

 كد هنر ۱۱۹۳ ند ۰

 . یدا

 «بوغوط هد ۱۱۷۳ رغاق یرتعد لغوا

 تابدخ كرد . ردشعا تافو هد ۳

 4 نادعب هن رب كوا "دافاکم هنتسهق وسم

 عل كد هد فوو

 شلاق هدیصتموت

 تلود كن ور ا 0 هدهسلا شفلوا بصن

 هفرطوا ه دن روت ۷ ۷ ۶ هدس رح نالعا هر هے امع

TE 

 ۰ یدنآ

 شهاف ه هیسور «بونود

 شلرو یغارا قوچربو یناونع كالسنرپ
 و ئ انغآ هز اسل ر نوا نده رغو هقرش هتسلا

 تی هسامع تلود هدناس نتالر« هلغلوا مدآ

 ۰ ینلوصا تكمالسا لند فسا نالآ 1 نح رات

 ئاسو ینخرات کیو کسا كهینامور یی ایجاد
 و زلکنا یشک | هک« ردشمزاب وما ضمب

 س .ردرتعم كب < تونل وا هیچ رز ید هس رلن اسل

 .ردشقار رای | ضم هد باسل سور هد غوا كو

 ه_حبح ۱ Canton زا یه
 5 لاو ¢ طب ( ںوساو

 (01208- ) وفوئح غنا وق

 (غناک وج) هدنتهح بونح كنج ( 600-۲

 اي لحاس ی وق ( غناکوح J ك رپ

 1۰ ندننصنم نالوا هدنوق نوتناق رول ذم

 هلا

 رهو هدنسل

 )اتش صرع re ۸4° هد راقوت هرتمولدک
 ۵ وب
6۷۰۵ 

 ندنویلمرب «بواو ارہش كورت یر تالاا

 ردو هنکوا E نیاقش ۰ ردراو یسلاها هدایژ

 رب ودو ی هد یم رپ كنسلاها « بوقبح

 هراببتسا یر ندیکسا ردقهره .ردنن اس.هنشا

 هدنل وصاو زرطنیح هلمم ام «هدهسیآ هلکسارب مو

 بود وا تل شم ندیم چ وا ریش ۰ ردرپشر

 راک هلتموکح اود هک « ردهدنجا روس یعسشرب

 ره سا 9 رب . رد هداروا یرلهناخابتغاو

 یراح یهناخ ردف رو . ردرهش e یسج+واو

 هل ریو یس هل تكنرف مت

 یا كن رلقاقوس . ردر و یخد یراکشوکو

 ه دن ال ضمب گران و «تواوا هدنزل راط هرم یا

 هدنتسوا راقاقوس .ردراو یروبق ری ايق یراهصک

 هفص هدنحراخ

۱ ۳19 

۳۵/۸ 

 ےس ل ل ا < ل ا

 ی : بونلو ۱ شعازوا هماط ندماط

 ؛رونلو یرلهلق لوقهرق هنرزوا یرلضمب كرلن وب

 یرو و كلبا رلنیکب تبول هک هدراهلقوو

 كل یراجم ۰ رلردبا هراخ هلرلربرب «قرهلاح

 كره بابرا نی > یسشراح ٠ تولوا كاش ا

 كيو فررظ نالوا یرلءادقاو یس لو صح

 هلا هعونتم مو هللا هفلتخ

 ترابع ندیاحو كا هعلشاب یناجارخا .ردلامالام

 نویلم۱ ۰ یالاخداو ۱۰۰

 را ا رادتمت

 یونس هرزوا قلوا

 . وروآ فرص مر ول ۰ ردهدنرلهدار وارد

 . یسهیلخاد تارام «بولوا داع هنتر اجت نالوا هلا

 هیاسح وډ ییالدابم نالوا هلرارب یکهدراراوجواو

 لئنح لصا < هدنرلراوحو نوتناق . رداکد لخاد

 ځد هبمالسا “لاها یلبخ رب « هرزوا قلوا

 شقتک هیاروا هدنداعس تقو ران و ۰ تونلو

 شلک همالسا ندتفوواات هل توعد كناذرب ند هباعص

 یخد یسهب رت ثكملاراشم ۰ راردهدند اقتعا قوا

 هداني یاب اسم ار وا «بولوا هدنوتناق

 لدتعم یساوه كنوتناق . ردهظع هاکترابز رب

 < یاجرد ۲۸ هرار 1 ناربم نزاب « بواوا

 راغاب راق ات ن:دقو

 سلاو هد هرتلکنا ( 6۱0۲ ) ۱ مگ 3

 "( ناغ رومالغ ) كس هطخ ل و٣

 هدنسب رغ لاعش هرتمولک ۲ كشدرافو هدنغاتنوق

 «بولوا هبصقر هدننرق یصنم ( فات ) قرهلوا

 , او یسلاها ۰

 ید هدنسهمقح كلام لامش یاشمآ کک

 ( وهوا ) کوس هلا «بوناول هبیصق جا اقرب هلو-اوب

 كنغلتنوق ( قراتسا ) هک. ردنانلو هدنت روهچ

 هدنراراوح و یسلاها ۸۲۰۰ بولوا عام

 ی-هووا رب تبنم قوج كب فالوصحم تابوبح
 ۶ دلو نام نوکو

 di ( ۵۸1۵ 6 ۰ ی

 و راس | بوق نو
 نوزواو راط هدنف رط قرش قاتل اد یغامرا

 رهن هدنسلاعش یاهم « بولوا یوق رب
 ( غناکوچ ) نک ندننای یربش نوتناق هاروک ذم
 1۷ یو هلاعش ندونح كیوق ۰ رولیکود یلوق
 هللا ۲۲۳۱۵۲ ۰ ردهرتمولیک ۲۷ یا یلعسوو



  ° oرولوا دتم دادن هاو لام ضرع .

 . Nقرش ندرلن و ۰ بوتلو هطا چاق رب

 (عنوقغنوه) روهشم هدنرزوا یر نانلو ه دنتهح

 اقام ) هدنرب كرایک هدنتمج برعو یررش (
 ردهعفیص یرلوص كبوق .روینلو یبهلکسا .

 لحاس كنهبح وقسا ((2۳۱۲۲0) ۱ را

 كنغلتنوق ( لیجرآ ) هدنسیبرع
 هربزح هبش رب قاغاطو نوزوا هد ونح یاتنم

 هلحزر رب هدنکلشینکهرتم ۱۱۰۰ هبهرق .بولوا

 هل بفلن وزوا كن ریو یسلاها . ردطو م
 . راردرورمشم

RLكن هنابسا 6( ۵  

 هل وس a ا ۱ های اف

 E E ( ورلدارول ( كىتلاا ) هلسشا ( عل

 قرهلوا هدنسیب ونج برغ هرتهوایک ۲۵ و
 هدیرز وا ( یینکلا یداولا ) یی س وکلادآ وغ

 و یدلاها ۵ ۰۰۰ «بولوا هبصقر

 تیغ كنج (Kan-Tscou) ءا
 هدنتلایا ( وص ناق ) هدنتهح ۱ لو

 هدنس رغ لاعت هرتمولک ۰۰ كلت (وح نال) و

 روتج ) قرهلوا هدنرق یرلهبارخ كدس رومشمو
 ( وهات ناس ) نالوا ديدان هدنلوح ( قوغ

 (یبوشا-) و ( یوش ین ) ندا لیکشت عاجزا
 رهشرب طاح هلروس عقاو هدنسیقالت لع كانرارپن
 هلب را دبعم مسج شمپ ویسیلاها ۱۰۰۰۰۰ «بولوا

 راسو جاغا هرقو قاوقو یرلضوح مساو

 . ردراو یراهعگاب یواح یراعثا
 هاش غناکر كنيح هنن هلعسا و

 هدنسیب ونج برغ هرتموایک ۳۱۰ ك ( غناچنان ) و
 ۱۱۲۳۲۹۳۳۹۲ الاش ضرع ۸

 قاس جد هدنرزوا كر سو هدنقرش لوط

 . ردراو ییراحت لبخ «بولوا ریشرت یزکس

Kandalakcha 5دمحم  

 و er اشقالاداق
 (ک) كنتلابا لکناخرا هلیسهربزج هبش ( هلوق )

 هر یلاع برغ « بولوا یوقرب هدنة وا یماضق

 دلراهرق هدهفاسه كلهرتم نا ۲۰۰ یرغوط

 . ردهرتموایک ۸۵ یتعسو ءردک ها

 ۰۳ ۲ هلنالاعشضرع ۱۷۰۷ ۳ ی

ro4نا ق ۱  
۰ 

 قوحرب ه دسر واح لحاس .ردعقاو هدف رش لوط

 یرلقایآ دكرااوک شینک مقاطرب و « ردراو رلیوق
 3 نوا ود ره چاق نالوا

 ی دراو ندنتمح ندا (0000110) ا
 ةطخ هيدا نالوا غ 2

 كنکوامنانلوا معزز دنس هلالس و ره

 ۷۰۸ ندنخ رات ۷۳ ۰ دالملا لق بو وا یربخا

 تنسهع دو

 نسح كنشهحوز . ردشءهووس مکح كدهنخگرات
E,نی نانلو یرزو ۰ بولوا ناربح  

 «هرزواڭكم رتسوک قالبح ی-هحوز هب کیک دوخاب

 یسهجوز « هلفلوا شعالقاص هدنسهط وا ین ۹

 كمربتک هنر سوما < داره دنا سح ینو

 نسیدنکهلفالتا قحوز یک موم «ه رز وا

 . یدشعا داعقا هتخنو ۰ رابجا هکعا جوزت
la۱۳  

 «بواوایرب كن ریازج (یچ س )
 راط . ردعقاو هدنونج كنسهطا ( ووا یو )

 ٤ بولوا ب نک لک ندید یا ط وب سح هلحزرب رب

 یسلاماو ۵ رتهولیک عب رص o یس هيڪ اه

 ۰ رالنشک ۰

 وناسشمهاشم (06 )an0[1e( ۱ ل ا
 ۱ لودیاق

 هد و ون> هد ۱ ۸ «تواواندن

 لیخ . ردشغا تافو هد ۱۸۶۱ و «ش در وط

 ه دن رلذف تاناس و تعارر ب بولاق هدهسلارق تقو

 تدوع هک 1 نکاح ندکد سا رلتهدخ كور

 قوحر و یس هبنف تاقبقحو تا بودا

 امش یاشیمآ (Kansas) شاشا

 هنیظع رم (یروسم ( میان هنغامرا یاسیسبم

 - ومج ودارولوق « بولوا رنرب وب روایکود
 نانلو ۳ ی رلکتا دا راغاط

 هر رغ « للاعب ندعبنم چاق رب درلهوو عفت سم ِ اس دلم 3 رس ه ° | مق
 لخاد هترومج نالوا یانمه «قرهقا یرغوط

 ‹«كرەدىا قش هول هقرش ندىرغ یوو ؛ رولوا

 ۰ روایکود هب روم هدیدودح لام قرش

 چافرب کوب كا كرلنوب «بولوا یرامبات قوچرپ
 ناک ند رغ لاعشو ندا لکشت ندنعامتجا كرم

 واک ۱۰۰۰ یسارجم . رد ( رولر ناقیب ور )

 ییاق هدنن ر



 ن اق
 ۱٤١ ۰۰۰ یسهضوح « بواوا نوزوا ندهرتم

 هلس وف ۵۱۷۷ ۰۰۰ و هدنتهسو هرتموایک مب

 ؛ندننیدوروق نزا یغوح كنب رلعبات .ردنوکسم
 ر هدنععق یغاشا هدنرلناضف رام ثلبا نکلا

 E ساب

4 Kansas ) ۹لاش یاش ما )  
yv LS A E 

 ندنجا «بولوا یر ندنرلنانل

 رداع هلا دلرهن ناسلا فن1 ندا نایرح .

 و هدنطسو كریهاج

 < بولوا هدناکش لیطتسم ر دتع هبوغ ندقرش

 هلیسارح یروسیم یسهشوک لام قرش زکلای
 هللا هضورفم ةميقتسم طوطخ یرافرط راس و

 ودارول وق "ایرغ 4 اهم لا . رد دود

 نایدناو هکرتشم *یضارا ایونح « هلرلتروهچ

 هلیتیروهج یروسیم یخد "ابرغ « هلیسیضارا
 هلا ٩ ٤و یلاعش ضرع ۰ هلا ۳۷ . اردظاع

 ام « رولوا دتع هدنرهزا یرغ لوط ۲

 « بواوا هرتمولیک عبح ۲۱۲ ۸۰ یسهریس

 ساسناق یّرکسم 2 7 یسلاها ۱ ۷ 5

 -ارا ۰ ردنس هبصق (هتوت) عقاو هدنرزوا یر

 زود هلئالب هقرش ندرغ هدنروص ج یس

 شب هدزو زکلاب < تواوا ترابع ندهووا ر

 نالبحا و هلرلتوا نوزوا یروصقو هلنامروا ین

 نر زیرا روس او من بنام لک
 یر وص یزیکد كالشیرب زسنایاب قرط ره «هلغلوا

 كران هیاشابو ینرط قرش زکلای . ردیا زاربا
 .هلراتو یرلهعغناب جاغا و هلرلیوکو هبصق یرلراتک

 نوتبسب یتهج برغ « بوتلوا ناکساو رامعا هلرا
 نوزوا كرلریاچ زسنایاپ وا زکلایو ؛ ردیلاخ
 ندنفنای تقو یدشود شت1 هنرلتوا نوزوا

 شوب نوتبسب یرلیروس یریغیصناس یلتیلک اجاق
 یطخ لو ریمد یکیا اذه مع .ررتسوک یرلتدلوا

 -ارا كتروهچ < درک ندنجا كرار اهنت وا

 یمهبراج هایم .رودا قش هول ندیو یسیض
 روکذم رلیکهدنتهج لاعش « بولوا قوج
 ندرغوط رلیکهدنفرط بونجو هرې (ساسناق)

 (FEED) یا هنغامرا

 هدرا كوص و نزاب تا . رولکود هنر

 ی هب یرغوط

۳۵۸۰ 1 

 el کالداو نیخدق و قاعص هدایژ

 راق نیشبق رومناب نیزاب ندنفرط قرش « بولوا
 وه هک دا کی رغ ول هب رغ «هدهسراغاب قوح

 هب هک هرلتقو نیش تکلع و . راتزا یتسوبب
 هد۱۸۱۰ ۰ بولوا لوپمو لاخ نوتبسب ردق

 ؛ شمالشاب هنْغ وا هرا دا هدنروص ترومج

 یرومععو لاها هنوک ندنوک یر ندتقو وا و

 هدکترلبا یرغوط هب رغ هک دتیک «بولوا هددیازت

 ۲۰ ۰۰۰ كن(هشوت) نالوا ی زک .ردشفل و

 هداز ند ۵۰۰۰ « بولوا یسلاها هدایز ند

 . ردزواجم یتددع ۱۰ یرلهبصق نالوا یسوفت
 هر رسید و رغاص ؛ یتکم تعارزرب «ینونالاراد

 رکیدو یرلبتکم یرآ یربا صوصخم هراروکو
 . ردراو یت ۰-۲۰

 .سها Kansas-City) م

 ی هام ِ ۱ یتس ساساق
 ( نوسقاج ) هدنتروهج یروسیم کنهمقک
 هرتمولک ۲۲۰ كن(یبس نوسرفج) و هدنفلتنوق

 كنمرهن ( یروسیم ) قرهلوا هدنسلاءت برغ
 هب یروسیم كر (ساسناق) و هدنرانک غاص
 لو ربمد ۳ هدنفرط تلا كالع ی داکود

 ۱۳۲ ۷۱ «بولوا

 زوموط ییتیلکو ینراجت كلشیا كب « ىسلاها

 ریش ول . ردراو یاحارغا یس ۹مر دصای ریغیص و

 ه ولرف ۳۰ تولک هلاح و مدنفرظ هنس رکی

 7 ردهدکعا قرت یخد

 برغ كنيح ( 0-1۸0 4 ی
 ؛بولوا تلایارب مساو هدنتهج ] ۶ ل

 ۱2 یر مقا ۰ رد کر ندمت یا
 هنس) اب وثح ۰ (یمنش) ارش ۰ بولوا طول رم

 ا هر نج
 یخد الاعش < هلسەعساو طخ ( رونوقوق )
 یرغ لاعت  هدلاح یییدل وا دود هلن اتسل وغم

 ۱۳۰ یمسق کیا كناتسلوغم هدنتهج
 هنسهب رغ مسق كتلایا هاخزرب رب هدنک | هرتهولک

 تر هدنعاقجا هطق كنطخ

 رسم

 هدنسه را

 ندنتهج قرش لام یسرغ ق . ردا قالت

 هللدودح هیسور ندنفرط ییرغ لاعش «هلناتسا و«

 یحد "اب وذح « هللاتس اعفا رغ هلاک ر یی

 هلیسهطخ (رونوقوق) روکد مو تب ٠ شك

Ê 
١ 

 ر "

 سس
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 یا ۰ قرش ی و

 رش مق كدلايا . ردواح یخد یهبرآ 1

 1 5و

 نولءر ز رکاب «بولوا هدنتعسو هرت ول رک عب رح

 ا رغ

 ٩ ۲۸۰ ۳۷ ۰ «هرزوا قلوا هدنسپب رغ مسق یردق

 لوا هنس شب یرکی ندنو . ردراو یسلاها

 کت هیمالسا “لاها نانلو هرزوا ترثک هدتلابا و

 كرادقم ییدمش لاها لوا ندمایق نالوا مقاو

 درا ما وا ۵ نکیا هدایز ندشلئم کیا

 درلینیچ نکیا راصاب یایقو ندنافلت فالو عوقو
 . ردشغعا ههجرد و ندرلماع لتق یراکدتا

 ۸ .تلایا

 مرا كن رپش (وثح نال) نالل و هذن .قرشو

 و هصضارا تعیبط . ردراو یسلاها نوم

 ؛بولوا فلاخم هنربرب نوتبسب یمسق کیا كتلایا

 قوجیرابناو ؛ردیلهضراعو قلغاط یسقرش مق

 هنیظع رهن ( وه غنآ وه ) كنيج « بولوا
 راعشا یرلر ابو یداو كوف و . ناو ول وه

 یسلاما ء بواوا روتسم هلتاع ور مو تاسو

 نالوا ارد سع . رد هات

 ندنرالوج ناتسلوفم هسیا یس رع مق .ردقوچ
 یدودح یاعش برغوبیغ نکلای .بولوا دودعم

 ندرلغاطو و . ردراو یرلغاط ترکوب هدن رلتهح

 لام .. راروروق هدلوح: ید رو زا وا

 :یسهروبشم *هلسلس ( ناش نایت ) هدنفرط یبرع

 طورم هنسهلساس ایالایخ هدنتهح یونج برغ
 هد هدنفرط بونحو یرلغاط ( موروق هرق )

 كلا كنرابنا . رنازوا یسهلسلس غاط نوشلآ

 اورا یقرم# EET هک 6 و ) عد ( یوب

 قرشو قرش « لکشتلاب ندنعءاقجا كراج ندا

 بول ) هدنجما كلو «قرهقا یرغوط هیونج
 ی.اوه كنيقرش مق ۰ رول کود هنلوک ( رو

 كسم « تولوا فوج یاناوحو تاشو لدتعم

 ؛نوتلا .رمد .رونلو یعاونا كنواوسو ینوهآ

 . رددوحوم هدنف رط ره یرلن دعم رقاب و نشت

 ناف و قزلاق لا یو تو

 e مست رب «بولوا بک
 یایسآ . ردهبات هن رلبهذم همالوادو یروقو

 ندتم هلمالسا نداد

 ۱ ۳ ی نر

 سا اد ام اس حس ای عام ۰ "سا" ام .  س م م مس ص ج
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۳۰۸۱ 

 ک

 نا ق
 كتلایا هلیتبسانم يبرق هنیدودح هیسورو یطسو
 . ردهدایز ی.هب راجمت تسا

 تموکح هدرصم ( رهاظ کالم ) ۱

 كنهسک ارح نامالغ نروس

 تاداعسلا وا رصان كالم  بولوا یسحمزوقط نوا

 «هرکص نده یوم « هلغل وا یساط ثیاتاق ن 2

 هم مدح 2 سم رشک ۱۵ ۵ دن
 ناس نرو و ی اه رج « هد هسبا نک

 تقو قوح « ندنفیدلوا فقاو هتکلم لاوحاو

 ردق هنرخاوا ٩۰۵۰ «بویمهلاق هدرادتقا و

Nا  £ 

 هدر ص٠ (فرشا کالم 19
 E یروع هوصن ۳

 ٩۰5 ۰ بولوا .یسیعکیا یرکی كنبک ارچ
 هرادتقا عقوم ۹ نداسافط ۰ هدنخ رات

 "هرادا تدم بی رق هبهنس kK نواو ؛ شم

  eفل رش ۰ هد هرھأق بودا روما

 ر
 ت

 قو ر هد همر» 5 تر روس هسرمش هدح

 ناطاسزواب .یدشلوا قفوم هنساشنا هب ربخ را آ

 نالوا یثراق هی یونص لیعاع"ا هاش كناخ ملس
 هاشداب «هلک 2 نالیمراهظا «ملاراشم هاش هدنرفس

 ANY «هدنرلتد وع ندی نار دلاح هبلا ناف

 تراسح ن قبح هنسش راق هلرکسع هدماش «هدنح رات

 بولغ« یرکسع هدلع مان قباد جرم « كردیا

 وو ۴

 3 هدهسلا

 شلوا لوتقم و ناشیرب و

 شلوا فلخ یاساموط فرشا ثلم
 < بویمهروط یثراق هب یلاخ میس ناطاس تاوص

 ۽ شلوا ضرقنم قلود 1 كرلاع .هزکز و

 هنطبض دب كنهنافع تلود زاعحو ماشو رصمو
 ۰ ردشمک

9 
 3 وا تاب وش ۰ ردشماشاب ه دناهفصاء

 اشک ایا ید اش شوق
 1 ردبصلخم

 دوشدم یرابتعا رز ٌةماح ار رهگ دن

 دوشیم یرا زهلال شت از نشور دشوچ سخ

 دلی اس ( نیسح ادف رم ) یسعکیا

 داردام راب ه دا زرش 3 بولوا ندرهش نت

 تاف و هد هتکلک هد ۱۲۲۲ ۶ ىدا یس 4۹ حاوخ



 ناق
 موظنمو روثتمو یرامشا ناول د بت ص ۰ ردشعا

 :ردندنراعشا "هلجیعار وش بولوا یران | لیخ
 مراد یاور عبط نیک رک رد

 مرد هاتف ارش اوت. وولد
 مظن کا ارد 5 ها

 مراد ینابز هچمل شوخ لبلب نوچ

 ندنس| رعش نآربا ( لعدیس ريم ) ۱ او

 « هرلاش شالوا E «بولوا

 : ردکن وا یار ود .ردشعا رمع ناجا هدناهفصا

 قفا كابيبو لهاج رک هک ت سیرود
 فا كارذاب دنم هکناز هب
 دنه دن تنسدز ی < ناک ویحه ر نت

 قفا لاخر ریتوچ یور تساررو

 كنانلارسوا ( 110080100 ) ۱ E کان الا رس ها( 00 هو ام

 هدنسدش راف یسا واح لحاس

 1 تولوا هطآ رب قلم هم وام املارتسوا یشوئح

 یمنی دل وا عتاو هدناخ دم Ea نشو تنس )

 رب ( سیورح ) اقرش «هدلاح

NEندنس هر رج 4.ش ) قرو ( "لای و  

 ( رتسقاب ) ندشنو

 ندقرش . ردشلرتآ هلزاغو ( روتافغتسونا )

 ه۵ یا هدنر شینک او ۱۰ یو هبرغ
 ؛ تولوا وروقو قلقوق یبضارا .ردهرتمولک

 «ندنه دلوا د وقفم یمه راح هایمو كرىس یرا روم ای

 یسلاصها زوم چاق رب زکلای « بولاق یلاخ نام
 ولع هلاوح ناسد ( ورونناق ) هلتتقو .ردراو

 یدعش « نکیا شفلوا هیعس هلیسا كوب «بولوا
 هدنلحاوس زکلاب .ردشمالاق رثا ید ندناوبحو

 . رونلوا دیص ینیلاب ینا و هنلاب

 هدنتاایا فیکك هبسور )K2281( ا
 بونح هرم ولک ۱ ۰ كنرکو ۱ ۳

 اضق هدنرانک غاص كرن ( رییند) هدنسیقرش
 .ردراویسلاها ۸۲ ۲ ٩ «تولوا هبصق رب ا

 ایعش كيهسنارف ( 60 هم

 ا لسا E 7 ۱ هلاقاق
 هرم ول و هداف ولام بسا كابا

 کا هدنسلاعث فرش

 هنسانا 8 E زیکد ۰ یسلاها 116٠

 یسود رت سا روپشمو یرلهاکتسد صوصخ
 . ردراو

 ۱ هجان اق

 3 بولوا هبصق رب

 لوطا | كنم ازاغو هدلوساتسا

 شرب یراع ند رایت هیات

EONن 9  

1 n مقاو EE و 

 .ردلخاد هب هب دلب "ورتاد ىج زوقط مب ات هنعلف مصتم

Kanem ( 1 ) هدیطسو 9 

 قکلع رب كوب كنيقرث نادوس ۱ 7
 ندنلحاوس قرستلاعث و لامش كنل وک داح ؛تولوا

 ۳ ُ رولوا دتع یرغوط هتهحوا « قره الشاب

 ندنرلتکلع یعرک ابو ونرو زا لوک روک ذم
 هلسیداو (لازغلارم) نالوا یهتم هلوک و ار و

 لئابق ( وی ) الاغ . ردشلرا ند ( یادو )

 سلبارط هلیقیرط نازف ۰ بولوا دود هلیرارب
 دودح كعاق یو ناوراک ندک هی ورود ندرغ

 ۲۱۰ ار رک نادلخاد یم
 هدنراهزا قرش لوط ۱:۲ هللا ۱۲ و لام ضرع

 عورزحو قلامرخ نکل یلهضراع را «بولوا دتم
 E 4 دوا ۰ درب رب یواح یر داو قوحر

 روآ دم یهدنسهبقرش دودح کوس لا كنهر

 كلوك یزکح نایب ییدمش .رد ( لازغلارح (

 ا 1۰ ندنسقرف لعاس

 كلوک هلیتقو .بولوا ی.هبصق ( وعام ) عقاو
 يا ( هر عقاو هدنسشوک فرغ لار

 . ىدا

 « بولوا لا لع E نورق ماق

 «لاخدا هتکلعو مالسا ند هدیرعگنرق

 یرلک اح مناق  هصتلوا لوبق ندنفرط یسلاهاو
 یه دم تعیرش هنلئابق راک یار و هنادوس نوت

 راد هلتوقو « كرهنیدبا هفیظو کمریدتبا لوبق
 دلد هند ودح هرول و رصمونازفات ین رلتموکح و ذوفن
 هدنرامکح تحت یخد ول رول و ؛ یدرلذغا عیسوت

 ید و . یدبا ندنسهلج كلاع نانلو

 « بوشود هتتشتو هقرفت قلود ماق هد ره نرق

 یک را

 ینی دل ربآ فرطرره هده رصوا هلا با 2

 كرهدیکو ؛شعا لالقتسا بسک یغد ونروب «ېک

 هایسلاها یادوو ونرو «بولوا قوح یرلاعح
 ترعش هرااروا ندنتهح قرش كم رغ اار

 ةحاسم كعاق .رلردا قوس ىترا يرو رلبرع شتا
 ولیک عبر ۸۰۰۰۰ هلا ۷۰ ۰۰۰ ییهییطس
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 E ا هدتعسو ر دنا

 E ا: هغاد “لاها یرلرب نالوا برق

 هلکرخ و هودو نولوق یرلفرط راس .ردعورزمو
 ءلاها :رد.هاکنالوح رات ے٥ رزک هر روس

 .روللوا نیمخت هدنرلهدار ۰ سە

 هروکه لاقحا بلغاو ندنتهج لاعش لصانع كرلن و

 ترعم هرلاروا ندنائابق ( ورو ) و ( وبیت )
 هایس یرلکنر « بولوا نونظم یرلقدلوا شمتا
 تونم هنقرع یجنز یرلیدنک هحایس « هدهسا

 كتا شارفتساو جوزت رلهیجمز اذه عم . راردلکد
 ینیدلوا شمش راق یخ د یناق یجنز هن رارامط هلیق رط
 برع یقاط رب هنا كرا شع . نوا

 یرایلکلهیلغ كا «بولوا هرئاسو ربرب یقاطربو
 . ردىسەلىق ( نایلس دالوا )

 (5. 4۵1 هصم) - لد لابتسابس ۱

 ؛تولوا ندننو رم رمهاشم هبنایسا

 هد ۱۰۲۱ و ؛شقلو هدنایفشک هدنتیعم نالحام

 تحایس هریبک طبع رگ التتسم هلیسیک | ایروتش و

 ین راهطآ رويو رولوس « نا وبما « كرهدا

 هد ۲ «كرەدا رود یورب دنماو

 هل ف رش قلوا قفوم هلاع ۳ < قرهلوا یجرب

 هب قرشدنه .هد ۱۵۲۰ .یدشعا تدوع هننطو

 تافو « نکیا هدکعا ارحا تایس کیا
 ۰ ردشعا

 كن هنایسا ( 4. 0۸80 ) - وژنول 1 ۱ وا

 - ارتلکه و رامعم و ماسر ر ومشم كا

 شم وط ه دهطان رغ 2 د ۸ «بولوا ندنرلش

 قوحرب هدهنایسا ۰ ردشعا تافو ۵

 ۳ كن هتنایسا » قحم .ردراو یمهنارهام را ]

 ۰ ردشغلوا هرعت 4 نیم و

 (وتوقوس) هدیطسو نادوس (Kano) و

 هلتسهطخ ( :هضوح ) -کاتموکخ

 مایا هدنرزوا یداو 9 یمن هنل وک داح و

 یسلاها كر فرق زولوا «بولوا رهش رب كوو

 یبیانص لبخو یروسر هدنل وط هرتم ولک زوتوا

 نام یک یرلهبصق ۳ درگ ا تكنادوس .ردراو

 مساو بک ندنرل هبلق
 ندوتکعو «ردربکر اکی رلهناخ دا رکو یروس درک

 هاکت راح او روم» كا كانطسو یاق رف آه رکص

 ۰ تویاوا هدنلاح یوکس

E Von 
 ىسەب راج ترا EE هلذرط ره < تو وا یربش

 ءا ردهدنلا كرلب وع یمظعا مسق کرا .:ندراو

 طالع 000025 ور دم ن

 هرهشو -- ءردعفاو هدیقرمش لوط ۹

 یادغب « بولوا تبنم كب یرلراوح نالوا قم

 كلا كلادوس . ردقوح كب یرلاعصو یالوصحم

 هلروس هقشب ندنزکسم « بواوا یرب رومم
 تر اما رک دا مای سر

 هدنلاعا تاحوسنم . ردراو یسارسا هدردقوا

 كتسل اها هد همای ول یر و و

 وتوقوس «یکاح واق
 ۰۰ و هداب ۲۰ ۰۰۰ : هدلاح

 ۰ ردردتقم هغ ءراقىح یرکسع

 هدندنع رب مص« سا ( 6210667 | زد

 ناسا e ۳9 | هب واف
 ر وصت هدنتروص پوک رب یلشاب ناوبح ای و

 .ردراو نراهم كوس

O NOEسو € 2۱ ی ر دل ااا هس راد 2  

 یراوس ۷ ۰

 ۰ یدروناوا

 (۸0000, ( — سو وناق دو ۳

 هب ردن 6تا هال رم 0 هب 3

 نانید ( قوناق ) هلتب-ن اکو هدنسهرآ وتوب هليا
 «بولوا رهش رب مدق هدنرزوا یلوق رب كلين

 در عام ها و شه
 ه رب یراب ارخ . یدا راو یزا کشم مسج

 . رددوشم هدنفارطا یسهبصق ریق ولا هدنت ردم

 CaN EL, (Kat) gt د

 E ا "یا تواق ۱
 4 : و دشت ا

 ۰ بوأوا لیعغوا كمروغ را-تخا یس رب

 E هلردب كدهنسیدالیم رات ۸۷۳ ند ۳

 ییدتا تافو لوا ندنردیو < کیدروس مکح

 . ردنوظم

 ءَبولوا زلاج یعاوتع كون » یس
 ؛ شمروتوا هنتخش هقراعاد هدنخرا ۱

 ینیدلوا شا طبض ك ( نوئوس ) یردیو
 باط یقرهلوا تسد حالس یخد یفللارق ه رتلکنا

 هل ( دنومدا ) نانلو یرادم>ح اروا ۰ هلک

 مىق ° :EE هاتف ندکدتا ۵ راح تدم رب

 تعانق هلسیلاعث مسق « هلکر ت یس وئح

 مو 0 یاو س وا یضار 3 هکعا



 نوش هجرت بحاص ها تافو دنومدا

 یجورو ندجوساو ییهیجوقسا هدعب و یبهرتاکنا
 .ردشلنا تافو هد ۱۰۳۰ و ؛شعا طضس یخد

 .رونلوا دع ( توناق یجترب ) هلبتفص یلارق هرتلکنا

 . بولوا غزا كنرعکیا یسججچوا -

 ( توناق یدرامه ) هلیسانعم « تولاق یرج »
 EES کد ( تونق دراه ) اا

 یرادمکح هقراعاد زکلاپ ارا هدننافو كنبردب

 ه ( دلوراه ) یردارب یفللارق هرتلکنا «بولوا
 داسف هدننب شادرق کیا رکنا « هدەسأ شلاق

 هامات زکلاب كن هرتاکنا « نوجا كم هو ود

 رو هدلءراه موقح ۲ هدشلاعث كز رهن

 هب هجرت حا ص یھ ی هدش وک دارو دم

 تولوا ار دلهره ياو راشو

 هب هب راع توناق .ندنکیدنا طیص ینو كنهرتلکنا

 TE تفت تلورام مر مراد وب کس
 ظ هنسشب و ؛ شا طبض ییهرتاکنا نوش توافق

 2۱۰۶۱ 2۵ رکص نادکدزوس تموکح هلفاستعاو
 هلب زا-متعا یئللارق E ردشعا تافو ا

 قر اک کج هدءزتکنا بولو توناق یکتا
 . ردیربخا كسرالارق هقراعاد

 ووا لغو ووم کیا یسک ورد
۱۰۸۰ 

 « بولوا فاخ هدلوراه یردارب هدر ات

 . رددودعم لندهزعا هدندنع راد هقراء اد

 عنمو عفد یرلناصروفو هداعا یعیاسا هدنتنکلع

 ۰ شمدوط یثراق هجرت وا كرلبل هیسورپ هلا

 هد ۱۰۸۲ . یدا شا طض ی دن الررقو

 كم را یردارب كنوناق یج درد ی خب

 فاخ هت رد هد نخ رات ۱۱ ۷ 6 بولوا یغوا

 ندا تئارو یاعدا ندنساب رقاو ۰ شلوا

 هرکص ندقدشارغوا تقو یلخ هلا (نوئوس)

 ییدربو هلتسانم 3 بودنا مم هد ۱٩

 ۰ ردتفلوا لتف ندنفرط مو سم هدتفاص

 بولوا یغوا درامدلا و یر یسیعل ٣

 تن وناق و شلوا فآخ هس ردي هو ۲

 - هناقسا یغنیدلوا شەر دنالقایآ دآرلوراه یغوا

۳۰۸۹ 

 ۲ سا هات ت یرلل

 ۲۱ ۰ ۰ رو تا غ یاتسلوهاو ی«نوول

 نوجا هقراعاد یرود . ردشعءا تاف و هدنح رات

 یر ندتقو وا « بولوا یرود قرتو توق رب

 یخد ییاونع « یلارق رالادناو » هنرالارق هقراءاد

 .ردهدکلرو

(Canul)بولوا یلارق جوسا » 

 «هلغلوا یغوا كقرا ىج زوةط

 ۱۱۰۸ ۰ ردفورعم یخد هاکغد ( نوسشرا )

 ۴ ۳ ۲ لواش) نلت رکروسا هدنخرات
 1 هژلرلبع دم ضعب تقو ر و ؛ شعا طض ي ج وسا

 00 0ا < هك ندقد شا رغوا

 ۱ توناق

 بش هردشغا تمدخ هنسقرت كتعارز « كرددا

 ؛ شهرک هلتضایرو تدابع هدنتفاق بهار ی رم

 .یدا شقا ذاخنا تموکح نراد یناغوا کاراشو

 هردشعا تافو هد ۶۹

 هدیطسو ناو و Ranoûri) ام

 موقرب هد 1 ۱ یروباق
 شا ترجمه هباروا ندلامش یرلیدنک «بواوا

 هلبسل اها وسو معاقو 4 رلردهدن داقتعا قلوا

 نلک همالسا لوا لا ۰ ردراو یرلتیسانم هجناسا
 یر ندهتوا هادو « هلغاوا ندهیجنز ماوقا

 تواکذ . ردرلشما ذاخنا عقوم رب یتیما
 تعاطا « هدهسرللکد یرابا ك هحدادعتساو

 یموکح ول رو ه دنس اس یشزا هدایز یرلداقاو

 هظفاح ییذوفنو توقو یاالتتسا یرب ندیکسا
 ۰ ردهدکٌعا

 - ایا یراب کنابلاتسا ( Cana ) 2 هاب

 هرم ولک ۸ ك رابو دد هز و

 و ییلاها ۱۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنب رغ
 ۰ ردراو یسهقبتع را | هدنراوح

a65 ( ) ك یرح كتهسارف 

 هرتم ولک ۱۷ كن هسارغو هدنتلایا ۳ :

 هدنزفروک ( هلولان ) قرهلوا هدنسبقرش بونج

 ۱۰۰۰۰۰ بولوا هلکساوهیصقرب یزکم هیحان
 اتم لوک ییلاما
 نولاصو یب وص كيج ۰ یغای نوت ز ۰ بارشو
 ۰ ردراو قاحارخا



 هیلو كنالاتا ضد ی 2 غ 9 ۱
 هدنخلایا هناناتی اق هدنس4۶ دق هطخ

 سا هد عا بوج هرتمولبک ۱۱ كتهتلرایپو
 ۲۱ نددالم لابی ۲ یلجاتراق «بولوا هبصق رب

 هدنندابق تخ ك( نوراو ) هداروا لوا 2

 ؛شعا ناشی ربو بولغم ا ترکی امور نالوا

 و هلرکسع ۰۰ ۰۰۰ یخد سولیما سولواپو
 . یدنا شلوا فلت هد رام

 یا جا ( نه (phuscaw وات

 ره

 1 هرش و و هدنسهطخ ( روداربال ) كتس

 ا یاهتم تولا لوک زت ۳ هدنرلطسو

 تو ۲۰ یو .ردبا برقن هیلاعت ضرع
 . ردهدنرلهزا هرتمولک 1۰ هل ۱۳ 0 8

 و هن  .رد طاح هلراهب روتسم هلرلنامروا

 یلاعث كلوكود ربنرب هلم“! ( ناسهوق ) یو هلم
 یزو یرغوط هلاع «قرهقیج ندنسهشوک

 هخأاسه کال هرتمولیک زوب ید یل آ هدنجا در وووا

 هنبزاغو ( نوسدوه ) ۰ هرکص ندکدتا
 .رولکود هنزفروک ( هواغن وا ) نالبجا

)Cannibales)یلعسو یا  
 اد اق
 نالوا شفل و نا اش هدن رلتهح ۱ لابي اق

 «بولوا یسهنایماع مسا كنسیلصا موق ( بئاراق )

 ۰ رونلوا لایعتسا هل اعم ) راوخ دص (

 ] هل روس تعحاصح هس داف » باراق « ]

 ۵م هشس اق او هس اق دو خاب

 - رام ( Kaisa, e هج اق

 ه۰ ك( كسرک | هلاز ) و هدنتلابا هلاز كناتس

 ریمد ندیک هبهنایو ندهتشپو هدنب ونج هرتمولیک
 هدلح ینیدلریآ كنسهبمش مارغآ ندنطخ لو

 ؛بولوا هبصقرب یزک اضق
 . ردراو ینراجګ تاناوبح هل رلهش راف هلغوط و

 یدلاها ۱۸ ۰

 قیرفت .ندننیدنلو ید هبصق ىکا رکید هلسا

 سورغ ) هجا لاو ( هعناق یکان ) کو «نوچا
 هدنامز ناخ مهارا ناطاس . راد ( هشیناق

 E Ap کالاعو < 2 هدر ۱ ۲

 . یدا شفل وا

 ( هشیناق تلآ ) هجمالاو ( هعناقوا) -

 شاب ) كناتسرام ید ( هشيناف رام ) دوخاب

ag 1 

 هعسا و هعطق نومنیم ود ه دىل اش

۳۲۵۸۵ 

1 

 - ا  E Nباک  nاسکار  SEMبس و  E Peسس

0 

 نا ق
 هرتم ولک ۱۱ كن ( هتنژ ) و هدنتایا ( غوردو

 التت و 4: ) عبا هب هن وط قرهلوا هدنلاع

 ۱۳ ۰۷۰ ۰ بواوا هیصق رب .هدنرانک غاص

 . ردراو یدلاها

 كناتسرام ید ( همجناق داورو 9

 كل ( هدن و ) و هدنتلایا ( لاتنوروت )
 لوص كن رهن هستو هدنسب رغ لاعث هرتمولک ۸

 رب هدنسشراق كن ( هعناقوا ) قردلوا هدنرانک

 د ردراو یسیلاها ۳۳۳ ۵ «بولوا هبصق

 تعحاص هنسهدام « هجناق » ] سینا

 [ ۰ هلروب
 9 ندنلامعا هطسق رس ماش 3 9۳
 ۲ 0 دب ۵

 PE ور ا | هشیناق تەحاص هنسهدام « هحااق » ۳
 [ ۰ هلدوپ 7

 هد واج كنهسنارف ( C0101 ) ¥ . سم
 یو سس و وعساو

 هنر هدنتلایا « هنرب قرش » 3

 كن هدارب «بولوا غاط رب طول ص هنلابح ؟هلسلس

 كنسهورد . ردعقاو هدنقرش 7 ۰

 . ردراو یعافترا هرم ۵

)Canic(قنحرج كن هیاعس  

 كنيتنجرحو هدنساضقو تلایا

 ( ورال ) قرهلوا هدنسیقرش لاعش هرتهولک ۸

 هبصق ر هدنسداو راط طاح هلرلاق كس ره

AASیسلاما  EOEا  

 e اس و

 . ردراو

 ہدیلامش دیه رحم ( ۱۵00 ) | ۰ :ا

 هلاعش مدنتلابا لکناخزآ کن هیسور | نی
 برغ « بولوا هرب زج هبش رب دتع یرغوط
 تهحو للخدم كرکد قا لا هددنفرط

 یاهنم .روینلو یزفروک (هیاقسج) هدنسهیقرش
 1۸۲۳۹ فور ( نیناق ) نانلو هدنسب رغلاعش

 هدنقرمشلوط 2۱۳۱۱ ۰ ییاعش ضرغ ۲۲

 هرت» ولنکر عر ۰

 9 بوسام هنتیسنج دی وماس

 ۳ OE E .ردمقاو

 یا
 ی ۲ شاید یدنغاشا نو شک

 قلموقشمب و یرالوک قوچرب «بواوا یتاقاطب و
 ریقابو یرووق طفن . ردراو ېره

Yo 

 ضعب



 و ا ق
 هنئاغس ریس هلیتقو هدنخزرب . رونلو یرلن دعم

 یدعش « هدهسیدا راو لودح 5 یعیبط اص

 2 زا هتلاس یاقاطب
 ریهاشم A Kûl (Canning ) ۱ و

 هد۱۷۷۰ «تولوا ندان وسایس

 .ردشعا تافو هد ۱۸۲۷ و شن وط هدهردنول

 كچ وک یني ( مسوقورقیم ) نکیآ هدنشاپ ۲
 «بوالشاب هنرش هتزغر هدا هلرناونع « ناه

 ؛شفلوا باخت ثومیم هنسهراق ماوع هد ۳
 ید شا تقد راظنا باج هلمتغالب و تحاصفو

 « هكا مارتلا یفرط كل ( تيب ) یر وتناق

 یرظا هبحراخ هد ۱۸۰۷ و راشتسم هد ٩

 یتقحا حا یعوط هبوط یغاهیوقو ؛ شلوا
 هلرب ندنساتفر هد ۱۸۰۹ . ىدا شمریو

 ؛شلوا روح هانعتسا «هسرزوا ولوود قیدتا

 هد ۱۸۲۷ و یرظا هبحراخ ۳۷ مگ ۱۸۲۲ و

 هنفرط نارورترح همفدو ۰ بواوا لیکو شاب

 تازابتما ضعب هشراکلوتق هدنالربا «هلبا لام

 + شمرتآ ند «سدقم قافا» یهرتلکناو ؟ شمرو

 تعط. ردشلوا بيس جاشاپ هنلالقتسا كنانوو

 « ییموکح كناو » « بولوا ید یمههرعش

 . ردراو یسهموظنمر هلناونع

 هاب هدقل دوانرا ( ۶ اف

 كنغاجس ور قم 2 ۱ 3
 هدنیونجهرتموایک ۵ كاهینواوآ و هدنساضقهینولوآ
 « بولوا هبرقرب كور عقاو هدرایرب رظان هزکد

 هنولوآ .ردراو یساوه لزوکو یسلاها ۰

 . ردسیلصا نطو كترلکب

 هدنسقرش لحاس كس هدرصمدیعص ۳

 «بولوا 4 رقرب هدنفرط تل | كاخاو ۱ 2

 دو ا ار لیست هدر
 هدفا اهد تولیرتآ کیا كالس هدننک ها

 ید . رودا ناب یوج توقاب یکیدعشلزت

 افارغج (  نترام تنسود نونو ) و هدر هطیرخ
 هدنسقرش بونح هرتمولک ۵۰ كظوبس هدنتغل

 هبرترب هلیعسا ( ریبکلا واق ) هدنرانک غاص كليو

 كرنعدق روش ( سیلو وثتنآ ) « بولوا روک ذم

 ۱۸۲۳ قحاو ۰ ینیدنلو هدشای یراهارخ

۱ GSE OT oR 
 ندنفرط لس رار هر هبارخ هدنسز ودام میراث

 هبایق هدنتهج لاعش زکلایو «یکیداروتوک بونل ۲
 . روشلوا ناس یتیدلاق رارازم ماطر شالوا

 .ردکرک هسلواو هد ( واق ) ییدتا رکذ كتوقاب

(Cavalier 1ار ریهاشم  

 8 0 ۳ ۱ یریلاواق

 1 ردشعا تافو هد ۱16۷ و « شوط هدنالبم

 هلیسهیصوت كن وا «تولوا ندنابحا تنهل-لا

 .یدشغلوا بص) هنکللعم هیطایر مواع هدهنولوپ

 ااا شعب و یایفشک قوح ر هد هضاب ر مولع

 . ردراو

 كل ها رو ( ۵۵ 5

 و ا هزولقوو : ۱ نواواق

 هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۲۰ ك ( نوینبوآ )
 یزکهبحا هدنرزوا یربن (هسنارود) قرهلوا

 قاطرب کسا «یسلاها ۰

 .ردراو ینالوصحم هو.م قوچ كبو ی.هبارخ رفظ
 ام ی < 0

 | هد
 كتلودو و یسیجنرب كنهيقوڪلس كولم نروس
 كنسهیقوعلس كولم ناریا « بولوا یسژم
 4۳۲ ندنفرط كب لرنط یع نالوا یسیجرب

 هد( ۵۰ و اکا سطو نامرک هدنخ رات

 هقحالس . یا شلنا قالاو طبض ید یسراف

 نالشسآ 7 یردارب نالوا ییعکیا كتارا

 «هدنکب دتناسولج هتخت هاشکلملغوا .بوداتافو

 « دكرهدما قاقصسا یاوعد هتئارو هجرت بحاص
 هد 271۵ هلک | قوس و نوجا بلط یقح

 ًامومسم ه دنسدگ كهاشكلم «بولوا ربساو بواغم

 ۱۱ ی ۱ نک لدنهلالس . ردشعا تافو

 ۲ روم تموکح هدنامرک یمک

 )اسا (es ۱ قوا

ASیدنا هبصقرب کسا . 

 هدسونج یاق صا ((هنته)

 دوس رب هدننرومج اببمولوق

 (رودآ وقا) هدنلابج هلسلس (دنآ) هک ۰ ردرب
 ۸۰۰ «قرهقا یرغوط هلاعث « هلناعن هدندودح

 هنغامرا (سقویموم) هرکص ندنای رج كل هرتمو لک

 . رولیکود

 روا فر

 هّف واق



E 

 ندنغاجس اشتنم ((4اs) و
 («راق) نالوا شفلو تراع سو واق

 ییدعش «بولوا هبصق رت ی ه دنس هع دق هل

 ) ردنونظم ینیدلوا ترابع ند ( زکجوک .

  )€avaign2c( ۱ - ۳كا كتهسنارف

  2۽ بولوا ندنرللارنج روهشم ا
  ۰۲تافو هد ۱۸۰۷ و شم وط هدسراب هد

 تاس یلخ یشراق هرداقلادبع ریما لرازح .ردشعا

TEتقو یخ « بولوا اولریم هدارواو  

 هد ۱۸۸۰ ۰. یدو یک ییلاو رازح

 هتقوم تموکح ؛بودیا راتهدخ قوچ «هسنارف
 ندرلنالوا دما یخد هتشساير و شفا و

 -اربعا نویلوات یعج وا هد ۷۲ . یدنشقآ زب

 « بودبا افعتسا « هدنکیدتا نالعا قفلروط
 رابتخا « كرهلیکح هنغانوق هدنتلانا ( هراس )

 . یدشعا تلزع

 هتنوماس كنا لاتا (2۲۵۲۵)

 كنتلاا ون روت هدنسهطخ

 هدنن ونج هزعم واک ۱۲ و کت ( لوربتی )

 هل را هنا غاب دو یسلاها ٥۷۰۰ «بولوا هبصقرب

 . ردراو یرل هش راف ز و كا

 هاشم كناسلاتا ( ۸۲۵۵۲ ) 2

 بم هنر قت روواق
 هد ۱۸۰۱ و «شمنوط هد ( ونروت ) هدنځګ رات

 هل هدعب «بولوا رکسع ادنا . ردشعا تافو

 ( وتنی روز ر ) هدنځګ رات ۱۸۷ .هلکولس هفلیح
 هد۱۸ ٩ :یداشمالشاب هغمراقبح هن عرب هلیمسا

 روواق

 أ یرظان ترا اقامتم بول وا باخعا ثوعسم

 هدمعرد یخد یتراظن هلام ةوالع هدعب و «شلوا

 .یدشف وا یفرت هتلاکو شاب هد ۱۸۰۲ «بودیا

 تباث الخاد « بولاق هدماقم و كد هتتافو

 تأرج زارما ًاجراخ «ربارب هلکعا ذاا تامر
 نالعا هبایرتسوآ «قافتالاب هللا هعنارف « كرەدىا

 « بودا تمدخ هنداحا ایلاتاو ؛ شا برح

 دودعم نریظعم لود یغللارق هندراس كحوک

 قحام . ردشها لبو .هبتلود 9

 نرتک هلوصح یداحا الاتارار هلا یدلاس راغو

 . ردب رب كتهثلث لاحر

 ھا ق ۰5۸۷

 هدنتلابا هتراس هدایلاتسا ( 9 ) ٥۷۵

 لاش اک و ۱ 2

 لو ریمدندیک هیوبان ندروکذ مرهشو هدنسیبیغ
 لزوک كنغاط ( هرتسنف ) قرهلوا هدنرز وا یطخ

 یسلاها ۵۷۲۰ «بولوا هبصق رب هدنسیداو رب
4 

 .ردراو یرلهشرباف نوتوتو زب « كا « هخوجو

 هت واق
” 

 ندن ر ازح هنیسلف ( ۷نام ) ۱

 ۱۳ كن هلسامو ةا نوسول

 هبصقرب یزکح تلایا هدنسی رغ بونج هرتموایک
 « بولوا هلکساو
 هدنکوا كن هلتنام هدرلاوه یهوطرف «ردراو یال

 .راردیا الا هنایلوب یخد هیراجت نئافس نایمهنراب

 یرکسو یسلاها ۱۰ ۰۰

Kahayan 7۶و رب وک او  

 E e ناو
 « هلناعرن ندنغاط ( نوسود ) هک« ردقامرا رب

 هدنسهزا رلغاط ادا ری وطه غ بونج

 كالهرتمولک ء ۰ «قرهق | هدرهووا عساوهدعب و

 ۲۰ كب هصق نالوا ییانمه نداب رح

 : رولکود هنن زکد هواح فا هرتمولک

 ن قفولا نا دشتعلا ن )

 نوراهن مصتعلان لکوتلا ۱ لب سهاق

 یسجمزوقط نوا كنهسابع ءافلخ ( دیشرلا

 داعقا هتفالخ دنسم « هدنخرات ۳۲۰ ءبولوا

 ندکدروس تر هک یا ۷ زکلاب < قرەناوا

 تافو هد ۳۳۸ ۰ بودا تلزع راشخا س

 . ردشع ا

 (Le Caire ه رهاقلاصلا د وخاب ۴

 و سس ا زر | هسهاق

 ۱۸۰۰ كلب یار «بولوا رهشرب روپشهولوس
 5 ندیم لع كوو "تم رم و ها و

 طایهدو E « قرەلوا هد راقو هرتمولک

 هر هوايک ۲۰۰ ندرحم لحاس یی نددیشر و
 لا یلاعش  ض مع ۲۰۲ ۱۷ هد زاق و

VANAیسیلاها .ردهقاو هدر در لوط  

 اق رفا نوت ٤ بولوا هدنرادقم ۵۷۲ ۰

 ندلوماتسا كنهمنافع كلامو كوب كا كنس هعطق

 ك ( مطقم لبج ) ًاقرش رش .ردب رهش یبنکیا هرکص

 هلراجربو هلروس ًاقرشو اب ونج بونلوب هدنکتا



 ھ | ق

 یسهعلق ر هدنس ونح قرش یاهتنمو ؛ ردطاحم

 ات ىلع دم یخد. هده شوا كنواو

 ۰. ردراو یباکعسا رب ییدل وا

 ېک ینوا د روس ندرلفرط ام ی

 هلرعسوت كرش ید هدرلفرط ینیدلوا دوجوم
 ۰ را رال عو را هناح 5 هدنح راخ كروس

 یکسا نلند هقبتعلارصم ایو طاطف هدنتهج بونج

 شنریدای كموح رص

 هیسایعهدنف رط لاعشو قالو هدنتهج برغ «رصم

 هدنسهزآ ےسق و هلا رهث لصاامدقم «بوالو

 هل وک ندنوک رلقلش و و « هدهسیدا راو رازب لاخ

 لصاح لاصتا هد را و تولوط هلراهاخ

 لا ندسرغ بونح رش نوت . ردهدقلوا

 یاو « تولوا هدناکش لیطتسمم دتع هت قرش

 هبعش رب نیا ندلبن . رد ریه ول ۲ اب

 "الوط یرهش هلاعث ندبونج هلیعما ( رصم جلخ )
 5 نوا قیرف هر یوسف یاو مطق

 و یو راثآ و هینبا هعلشاپ یسیقرش
 قرش لامش هدیقرش مسق

 باب یکهدیونج ندنسویق هینیسح یهدنسهشوک
 5 قم چ ابززاوتم اکو و هداجرب كدهتداعس

 . ردیواح ییهدیدج هبا

 مىق ٠ روین و هداح یعکیا اب کج هم رانک

 ماطر عساوو کی دل هقرش ندرغ هسا هدسرغ

 ةکسلا یرلهحاشاب دلرلنوو ۰ بولبجا رلهداح

 یک یلع دم ا یسولا عراش ءةديدجلا

 .راردنا قش ا 2۷ حق یی قرشسق هک« رد رلهداح

 شلنکو زود قوج زا یمهلج ردا یی
 یرلیکسا :هدهسیا لاظم هلرلحاف ۲ ندفرط ییاو

 نزای «بولوا زسهریدلاق امو یلقیشالوطو راط
 «هیکبزوا كرېش .رولوا قوج روماچ نیشبقو زوت

 مساوترد هیرلعا نادیم هرقو هلیمر «لیفلا کر
 نزم كاو ىلزوك لا كرلنو  بولوا ینادیم
 یسهلح كنرف هکردهبکیزوا ینانلوا ذاختا هاکجرفت
 ؛تولوا هدنفارطا كلول هدیدح هينا نرم كاو

 یرلاکهندجنوت كرلاشاپ مهارباو یلع دم هدنجا

 2 شم وا زکر جد

 «یسوبق ۷۱ هدروسنالوا دوجوم كاهرهاق

 ردق ۲۰ یدحاسم و ج رول تلد چوا

 ۷۰ «يلاخ ۱۳۰۰ « یسهرواح ۱۰ ۰« یساسیلک

۳۵/۸۸ 

۴۳ 

IY 

 r هدنرالاصتا هغ رش اوج ءیباج

 و لو قوا

 كنسافارفح رصم ¢ یثناد نمجا « یهزوم

 هبلک تیعج ص وصخ هننابقرت

 یس هقیتع را RR هدقالول

 «یورتایترب وب «یس

 شلوا قفوم هنعبط را ال دیف هلبتقو هدقالو

 یاسوه راسو یسهعیطم رز كون داع هتموکح

 نالوا شک شا كلا كنس هش رش عماوج : ردوو

 هبارخ یمماج صاسعلان ور نانلو هدطاطسفو

 یک ینیدلوا شعوط زوب
 نوت ۱۱۵ راج .یخد نول وط نا عماج نالوا

 هلبا هرهاق ى كلا كنسهف رش عماوج نالوا

 هک رد ( رهزا عماج ) نانلوا سا را

 هدنوت «بولوا رورشم هلراهسردم ناناو هدنلاصتا
 هقلح كراسردم ندا هیملسا مولع *هدافا

 . رونلو هبلط هحراکس هدنروص اد E یادت

 یسعکیا كنو هدمدق «

 هدننورد هملق « ( نووالف عماج ۳ رکصندنو

 هعلق ا

 ۰ دب وا مماج < یمماح نسح ناطلس عقاو هدر

aکاج ا عماج . ردنایاش هرکذ هرئاسو  
 .ردشغ وا ذاختا رابنا رهازلا عماجو «شلوا بار

 ناطاس یسهعلق عقاو هدنسهشو و قر وخ

 هدنجا « بوناوا است ندنفرط یوا نیدلاحالص

 هلیعا ( فسو رب ) هلتسن هلا راشم ناطلس

 .روینلو ون وقرب بلع یم
 لام ؛بولوا یمهلکتسا کیا ه دلہن كن هرهاق

 ET ا هنسهلکسا قالو یهدنتهح

 هتیتعلارصم یهدیونجو ندالفس رصم هلبا لحاوس
 هریشاتب ی اف ناک ندرصم دیعص مدت هئا

 (قالو ةربزح) هدلن یار هدنسشراق كقالو

 ( هضورلا ةر زج ) هدنسیشراق كن هقیتعلارصمو

 كن»رهاق . رویناو یسایقم کال هدیو «بونل و

 . ردکلشیا © قراجتو لوس یرارازابو یغراچ

 « بولوا قوچ یرلهاک> رفتو یرلهعاب هدنفارطا
 ء نوتز «امرخ «زوم «نوهل «لاقترو هدرلنود
 یعاونا كنهراس راجشا هلیراحاغ ۲ هویم راسو ران

 تعاسب هاتف ءراردنا هظفاع ی راقارا شيق زاب

 - هریسم ( هربش ) عقاو هدنرانک غاص كالس هدنتل |

 لهکلوک هرېش « بواوا نایاش هر ذ یغد یس
 ۲ ردطوح هلا لورب لزوک

۳2 



 و ۳

O ۳9رز  

TI ۲ ۱ رج" 1 ٠ 

 2 و 3 0

 ربارب هلرلهداج نالبجا یکی و هایسهدیدج ٌةيلبا
 یلوصاو زرط برعو قرش هرزوا تیموح هرهاق
 یخد یرا هاب را هناح ۳ َ ردهدکعا هظفاح

 . ردلکد یلاخ ندتوسق یرلجا « هدلاح ینیدلوا
 « بولوا میسقنم هعق ۱۲ رار هلطاطفو قالو

 هک« ردب واح یرا هلحم یی (هراح) ددعتم مقر ره

 . یدبا راو هدیرویق رن ايق هعک هاتقو دا رلز و

 هرلههارخ قوجر موبلا هدنراهرآ رلقاقوسو هلحم

 ندهباص هدنرلراوحو هدنلخاد . رونلوا فداصت

 هب رت كناوذ .قوح ر ندمالسا مظاعا او

 .ردقوچ كب یرلهاکترایز «بونلوب یرلماقمو

 ترضح «بولوا یرہش مالسا فرص هرهاق
 ورع هدنتفالخ نامز ك ( هضر) باطا نب رمع

 هدلحوا ءهدنغیدلوا دو ام هرصم 2 صاعلا ن

 «هلکعا هرصاحم ینسهملق ( نویلباب ) نالوا شغل وب
 ؛ شمروق یهاکودراو ی رار داج هدن سرش راق

 عماج نانلوا داب هلتیسن هنعسا هدنساننا هرصاحمو

 عضو یتساسا رهشرب یکی « كرهریدتا انب ینیرش
 هلیسانعم هاکه مح او هاکودرا ینو و ؛ شعا

 ندشار ءافلخ طاط-ف .یدشعا هيم ( طاطسف )

 ته رصم هات هدنرلنامز سابع یو هما یو

 نولوط یب « بولاق یتموکح رقمو زکر
 عیسوت یخ هدنرلتراما نامز كرايدشحاو

 هدنس رگ خیرات ۲۰۸ . یدیشلوا ید راعاو
 ندناح هللا ن دل زعم ندنویمطاف ندا روهظ هدد رغم

 نانلو یدناق كنودرا نانلوا قوس هنعف هلرصم

 كطاطسف .هجدا طی ید رصم ٌهطخ رهوج

 نوچا هیلاراثم رادمکحو كنب رهزا عماج هدنلامش
 ترشایم هنساشنا ت ەشا راس هلا یارس ییآ
 هرم هرهاق < ا یتسهرهاق هوق « كرەدا

 ؛ شتا عضو ینساسا كدیدج رهش کیدا
 لاکا .دشزال هتشا دف زا 8

 ملا لاقتنا هب هراق هلا ندلزعم ۰ هل وا
 . ردراشلبا ذاختا تخّیاب یربش و نویمطاف
 ور یرآ طاطسفو یرآ هرهاق تقو یللیخر

 هنا روسرب هدیسیکیا «هدهسراشفلوا دع رهش
 هفاسم ووا هلعس وت كا هرهاق «قرهنل]

 كنهرهاف طاط-ف كرهدیک ءهلغملازآ هکدنبک یغد

/ 

 ھا ف ۳۸۹

 رامعا لوا كا ك هرهاق 4 EE ی

 «بولوا يلح نانید نيرصقلا نيب هج نالوا
 . یدرلب ریو هنساروا یم ا ( هندم ) لصا

 - حالص « هجنلک هرلبوما تموکح تبون ندنویمطاف
 مده روس نالوا ندهلغوط دكرمث ییوا نیدلا

 هاش قد هدنروص نتم اهد ندشاط بلا

 لیست یخ فک رضان عماج کهدننوردو ی«ءلقو

 نییزتو عیسوت یربش هلبا هراسو هنا هنو
 هرکص ندنوا كلرک یرلذلخ تو دارکو ؛ شا

 یخد هسک ارحو كارا كيلاع نروس تموکح
 تنهرهاق هلسهوالع هراسو سرادمو مماوج

 ناخ ےلس ناطلس زواپ .ردرلشا تمدخ هتسموم
 قالاو ےض ه هنامع كلام هبرصم هطخ هدننامز
 لوا

 یرانک لبن هلا راشو ؛ شعوط زو ه ییدت
 قیص ك ىو ا قاقاطب رار یهدنسهزا

 یلیخ یتسیلاها هبراس للع رتاسو ابو ندیا رومظ
 ی كنه رصم هطخ « نکیا شعآ یغوا هصقات

 دارک موحرم اشاپ لع دم نالوا یددجو
 كحهدا دسزت یتروم زود هیفص" ساوه

 .هتاشت هناسسآاتو تااصناو ت قوجوب

 اشاپ لیعامما قبسا وودخ صوصا ىلعو قالخا
 ییدعت ییهرهاق « كرەدبا ماود هدلوو موحص
 ماود یخد ندفرطرب تایقرت .ردرلشمربتک هلاح

 یسیلاها یرندهنس شب یمرکی «بولوا هدکا

 .ردهدکشادبازت یغد هکدنیکو ودها فعاضت

 ینیدلوا ید نوجا رکی رایدو ماش مد هاش

 هبهرهآق « بولبرب و هرهش شکر تك هطخ تک

 عبطلاب «بودا باغ زی هک رم هرهاق « هج

 هساراکن رف .ردهدکلرو یا (رصم ) ماوملانیب ۱

 (رک) و ( وراق ) قرهلوا طاغ ند ( هرهاق )

 . رارود

Kahllencebirge 

 e هکر یک اھاق
 ندنسهبعش ( قیرون ) كنلابج لسالس با"

 هبهنوط هدنسیب رغ بونج كنهنایو ۰ قر الربا

 . رولوا دتم هدلم كهرتمولک ۱۰۰ یغوط

 ىرەت غربفسو هللا غربسناهاقو ییامروا کاهنای و

 ۰ ردطو رم هغاطو حد



 یا ق
 كسراب هدهسنارف (020۲9)

 (تول) و هدنبونجهرتمولیک ۰
 هبصق یزکس لاا ( تول ) هدنرزوا یری

 ا لاا ۰ ۸٤٩ ۰ تولوا
 یساساکرب یا تب «یب.هناخع ؟ کیا «یسدادعا

 ٠ ۰ هخوجو e هلاق ندرلسلامور

 . رداو یلاحارخا قانوقو

 نادغب كنهسامور ((2۳0۱) ت

 یز (E) قا هان کم ۱ ول وهاق

 لحاس هنوط قرهلوا هدنرق كنراسب لخاس

 ندا لیکشت لوکرب قاقاطب نالوا یمانمه هدنبرق
 1۱۸۷۰ «بولوا هبصق

 ۲۳ وها

 ر مقاو هدنرزوا كاحر
 ۰ ردراو یسلاها

 E و شما
 ۔وہچج ور هدبونح یاش صا 2

 ك ( سارا وه ) و هدنتلایا ( سخاق ۲ ) كنتر

 (دن۱) قرهلوا هدنسقرش بونج هرتمولک ۰

 هدنسا داور قرع نالوا غش رح ك كنلابح اس

 1 یزکع | نت عقاو

 شمرب و لوصحم ا هدقاس نرق «یسیلاھا

 . ردراو یراندعم روکو یندعم نوتلارب
)€Cayamba(كن ونج یاقشیعآ  

 كن وتکو هدنرومچ رودا وقا

 اوتسا طخو هددت ساع قرش ةر وا ۹٥

 1۰۰۰ ۰ بولوا هبصق رب

 همایا

 ؛بولوا غاطرب عفترم لصالا یاکرب هدنیرق
 كنلاج هلسلس (دن۱) هرکص ند ( وزاروبیس )

 یعاشرا هرتم ٩۸۱6 و « ردیسه عفت كلا

 و رر یخد ( وقروا هماباق ) . ردراو

 ر مبات هنغامریا ( نوزامآ ) هدایلیزار هلسسا

 هرتم و ۲٤١ یسارم « بولوا یخد یاح
 . ردهدنغلن وزوا

 - هدام «(-كلم ) فرثا » ] ۳

 تمجا ی هنسهرقف یجنز ات یاس

 [ ۰ هلبروم
 وشام هدنیچ (617 (Tcheou | » وئ یاق

 هدانا ( نوو ايل ) كەر [ 2"

 هدنسب رع بونح ورم ها ۵ ك (ندقوم) و

 هدنسقرمثلحاس كني زفروک ( غن وتوئال ) قرهلوا

 ریه «یسهرظنم لزوک « بولوا هلکساو 9
 . ردراو ینراجحت كلشیا ىلخو یرلقاقوس

۳۹۰ 

 هد هعدق ٌهنمزا « بولوا یعدق مسا کا مردتم

 روبشم هلیترثک كراوغوق ینابب نانلوب هدنررانک
 . یدا

(Kaisersberg ( [ ۰ ۳س 5 اس1  

 واک ۱۵ كرالوق هدنرول ۱ غربس رسل اق
 هدنرزوا یرہ ( ساو )و هدنسس سع لامش هرم

 EE كيلماو یسلاها A ۳ «بولوا هبصق رب

 . ردراو یارش لوقم هلى را هش راف

Kaiserslaulern ( ) 
 هدنتلابا نر تنه رس واب | ۳ نر والسرد اق

 هدنسس رغ لامش هرنم ولک ٩ کر ( هریبسا ) و

 رهش رب هدنرزوا یر ( نرتّوال ) قرلوا
VY Weتشک « یروس « یسلاها  

 درا ه ربد «باروج و ییللاراد «یسدادعا

 . ردراو یراهقررباف
 ندنرلنهاک دوم e ۱ ی

 ها
 فیقو ینو راوحو ؛ شا موکح هلمادعا

 ( سورطپ ) نوععش ندرلنو « بوریدتا

 امور هدعب . یدشمریدتا برض ییانحوو

 ( سویلتیو ) نانلو یسلاو ماش ندنفرط
 هدنسپ دالیم جرات ۲۳۹۵۵ هلغغل وا لزع ندنباح

 3 ردشع | سش فالتا

Fate) ۳رلطسو كنيح (160- - 

 اک ۷ كنیکپ هدن جو ی

 لا )وير بوج
 هاکت راج ك هدهفاسم كلهرنم ولک ۱۵ ةع

 یسلاها هدایز ند ۱ بولوا ریش رب

 رل دوم هدرپشوب هیحلشار هدنلخاد نیح

 لاغتشا هللا هرتاسو قلفارصو قاب ویق

 دس هعفد قوج یرلوص كروک ذم رېن . راردیا
 هينا اضعبو یتاعورنم كرهش قرهقس یرلدنو

 ۰ ردا بیرخ یخد ید

Cue ( ) كره ندنرق هر 

 هرم و

 ۰ وه هه ه

 . ردراو

 بول و

 كنناح رقاب نلیکود هن وق رانج لقب ق

E a a 
 لیتا ( 08۲6۵09 ) یرلهطا ۳

 2 ۲ 20ا ) مپ دنرازج

Caysirosنم ید )  

O EDO O RES 0 



 ۳ رج ( تو ( ناو 0 لای سرا 2

 ۲۰۴ .بولوا راهظا كجوك قاطرب هدنسهمقج
 لوط ۷:۳۷ هللا ۷۳ ویلاعش ضرع ۲۱۰ هللا
 ی یس هلج.نام . ردمقاو هدنرهزا ۴

 . رد وکم هللا لاها ۱۲۰۰ < هرزرا و

 ہ٣ یو ك ( قیاق كويب ) نالوا ىراكويب كا
 ه ردهرتم و 4 یاو

 رمشرت «بولوا ندنسارمش نارا 8

 هود راو ساره او ات وا ۱
 . ردشغا تافو هدنحگرا ۵

 نب - نیدلادهاحم روصنم وا ) ۱ زاعاق
 هيكباتا كولم ( یی زا هتلادبع

 یغیدلوا یلناتسع” لصا نع «بولوا ندنسارزو

 هاب دلارفظم مظعم كلمن یحاص لب وا « هدلاح
 یسلدازا كننکتکب ن ىلع دیس وا یردب

 ندنفرط هبلا راشم کالم هدنخرات ۵۵٩ . یدا

 تیارد « قرهنلوا بصن هنکلکب انا كدالوا

 هش رادتفا د روما قتفو قر ءاش هنت ورو

 هلتیناقح و تلادع یارحا و ؛شقلوا شیوقت
 یخد هاقناخ رو هسردمرب هدلبرا .بولو ترهش

 .یدععا صیصختو كرت فازا لتلک « لا ۶

 كاتا یحاص كناروا .بودیک هلصوم هد ۱

 هدننرازو سا کا دو دو ن یزاغ ن دلا فیس

 هلاحا هنتافک د یهرادا روما نوتو « مادفحسا

 رز كوس هدنحراخ كرش یخد هداروا .یدشعا

 نوجا رایت هلا هاقناخو هسردمو فی رش عماج

 - رب دا اشنا یری وکر هدنرزوا هلحدو بتکعمرب

 صیصخت هیفاک فاقوا هبهروک ذم تاربمو ؛شم
 هلرتاک او كولم نانو یرارصاعم .یدبا شما

 درام تاداعسلاوا ندلادم ) « بولوا یار اخم

 هدنتناتک كنهجرت بحاص ( یرزگارئالان

 قا هراعشا و تاسدا . یدشفلوا مادخسا

 EE ب ضش:نامژ «بولوا یرادتفا هر دقن و

 همان كنوب ا شمبو ۰ حدم ءارءدیصت قوجرب
 رااح او هزناجو ؛صسغا فلات ەر

 ءبودا تافو یزاغ ندلافیس .یدرلشلوا لئات

 هدنکیدتبا سولج دومسم نیدلازع یردارپ

elهاب ریز ی  
 ۱ 7 7 اق 3
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 فيقول هد ۹ <« کا تاعس هدنقح او

 ءبودنا تمذ ٌهبربت قرقعلادنع ء هدهسا شفلوا

 هد ۵٩۵و ؛ شفلوا اقا هدنرازو كده رع ا

 ردشعا تافو هدنسهماق لص وم .

| (Gaimanî J هطا 

 ما و ۵ اعا

 نانید (نامیاق كويب) «بولوا هطآ چوا هدنبونج
 °۸۴ هلا یلامش ضرع ۱۹۳۲۲۲ هدقجآ یراکوس

 ناعاق) هلبا (ناعاقكحوک )و هدب رغ لوط ۰"
 كنکوب قرهلوا بيرق هنب ربرب یرلهطا ( قارب
 كنجوا .راردمقاو هدنسیلام قرش هرتهوابک ۰

 هرتم ولیک مبص ۰۸4 یسهیطس حاسم "اعوب
 مالغاص یزاوه + ردیف

 یاقیرمآ هلعساوب -- .راشای قوچ یسیلاعا بولوا
 كنسقرش لحاس یروپج سارودنوه كنیطسو

 . ردراو هطا چاقرب 2 هان رلقبحآ

 UIE وا ن ۶م

 اد 2 ۱ هللا صاب ما
 +۲۲ ۰ بولوا یسی۲ یمرکی كن ەيسابع
 ؛ شلوا فلخهنردب «نکیاهدنشای ۴۳۰ هدنخ رات

 SIS تموکح یا ۸ هللا هنس 6 4 و

 كن و

 نوت ویدادغب هللاب رصنتسم ندهیمطاف دا ولمهدننامز

 . ردش۶۱ تافو هددادغب هدنخح را ۷

 یدنک هدروک ذم رهث زودنا طض یزعقارع

 ؛شعا رارف هجرت بحاص «هافعوقوا هبط هنمأت

 كکب لرغط ندهبیق وعس كولم هرکص هنسرو

 هرلبق وصل« هدهسیا شع ادادرتسا یدادغب هل دادما

 كنالسرآ 1 هدعب و ڭكکب لرغط «بولاق رادتنم

 هدنش رود كا تکرح هلسآر كات تباہو

 ررہٹم یرزو هاشکلم هدنتفو .یدا شفلو

 هللا یدتقم یوروت < بوردنوک یالا ماظن

 . یدشعا داعقا یهللادبع

 A ہلا اب مع
 هدب رغم ( یدهلا هللادبع : 8

 یردپ « بولوا یسیهنکیا كنویمطاف ندبا رویظ
 تع هنسدنک هل دهد تالو هدننامز كسدمم

 هش د ا هلرکسع ندنفرط یردب و ؛ شفلوا

 هدنس هعف د یر ء قرهثلوا مازءا هنطبص كارصم



 یاقت
 ی ت یشابع ا مکن حک زات ۴ ٩
 تام یه رصم ةطخ « تورخاق نسیلاو
 شل ۲هتطنض

 ا هللا هربفو رک اسع نلی ردن وک ن ددادغب

 « هلکعا رومظ الغو ابو ۹ ۰ هدکدش رک

NTI یدبا شلوا روج هتعجر هبهیق رفا . 
 اغود سس یسرا «تولوا جماعت هتي رد ه دنګ رات

 یهدندراسو هوونح « قرهقبح هزیکد ۳ هلا

 ةت ۇرا کیف ه رصم تاج هدعد و ؛ شعا تراف

 هدندهع رخاوا . یدیا شللا حف ییهیردنکسا

 « بودا جورخ یجراخ مان ( دلخم دیزوا )
 بحاص عا الیتسا یتکلام یک او یاورق

 هدهرصاح تح + بولاق روصحم هده دهم هجرت

 ی .ردشعا تافو هدنځ رات ۳ ۲ ۵ .نکیا

 هللاپ روصنم . ردهنس قت کیا نوا
 . ردشلوا یناخ لیعاعما

 یغوا

 كاتسدنه ( 102000 ) ۹ اق

 أ كدتل ایا ةا هددت ح لایش

 هرتمولیک ۳۰ كدابا حرفو هدنغاجتس دابآ حرف

 كنك ) عب ات هنغامرا كنكو هد تف رع لای

 اا ( با ود ) قرهلوا هدنرزوا یرپن ( یدان

 «بولوا هبصقرب عقاو هدیداورب تډنم كب فورعم

 . ردراو ینال وصحم هناتس و یسلاها ۱. ۰۵

Kami ( 1۸ ) هدالقک كانو 

 .هرب زج ( ونا ) نسرربازج ۱ ی

 فرو کیش لک هدنوج.بارق اس

 هنیرب ؛بونلو هطا كحوک چوا هلم اوب هدنچا

 شعاب لوس » یھ ( ینعاق لا )

 شاي كج وک » نمی ( ینعاق ارقیم )

 یرلسا « شعأی کی » ینعی ( یعاق ای )
 ةنمزا هلا هسناکرب تالدشت رنو . رویلیرب و

 « ندنرلق دلوا شک | لکشتو رورظ هد خش رات

 . ردهدایز یرلتیمها هجشرظن ًةطقن شرالا لع

 هدنتمح بونج كناسارخ هدناربا | ء ناق

E |( ناتسهق یب رەتسمو )  
 لا FE ولک ۸ ك( دنجر ) نا

 هلىتقو «بولوا هیصق رب هدعاقت را کاله رم ۰ ۰ و

 هر « (

 هدر و »

۳۵ ۰ 

 ی E یدش ۰ نکیا یزد ره نات سه

  ندهناخ ۸۰۰۰ یتیدلوا لماش كناق « بولوا
 هدنراراوح هلتقوو ؛ردن وکس ی ۱۵۰۰ رکلاب

 هنس چاقرب ؛نکیا هدقمةچ نارفصو كا یلتیک

 یرلجاف ۲ توط ندقلقاروق ندا ماود ابداقم
 .ردشفلوا رت ید یعرز نارفصو «شموروت

 وا کسا كب نق
 : . یدا

 ۷ ۰ كندر لس E ۱ E اه

 كحوک رب هدنیونچ هرتمولک ) ۰
 هللا لوا ناخ دیمادبع ناطاس « بولوا هبصق

 - الیم خیرات ۱۷۷6 هدنرانامز هن رتاق یینکیا

 ا ورا هبسور هلا هنامع را و. هدد

 .ردرومشم هلفلوا یساضما لح گنهدهاعم نانوا
 (قسموت) كن هرس (1۸107510) ۱ او

 واک ۳۰ كتقسموتو هدنتلایا ] سر

  تواوا هبصق رب ۱ اا هد رغ هرنم

 هردراو ینا كروك یلتیمهاو یسلاها ۷ ۰

 هن اق
  (Cayenne)وتح یاشمآ سده 

  ۱رب یزکح كنسهایوغ هسنارف
 هدنیصنم كغامرا نالوا یانه ۰ بولوا هبصق

 هدنرزوا كنهطا رب كحوک نالوا یمانه هن

 یس هعلق « یناهل هعغیص .ردعقاو « “ Ne«یسیلاها

 یرارابنا تراجتو یسهعناب تانابن < یتکم لخاد

 کهدنفارطا «هدهسیا قا ص كب یناوه .ردراو
 ردشفلوا ی هلیسلج ك راقلق اطب .

  ۳لاغتس هدسرغ یاشرفآ (مدزهد)

 ردق هنورب لیشی ندنبصنم كنبربم ۱ بت
 هدنتهحبوتحو ۱۰۰ هدنتهحلاعت ندلحاسو ۳۰

 لحاس «بولوا هطخرب دتم ردق هبیرجا هرتمولیک

 یسیلاها . ردردق هرتمولک ۱۰۰ یلوط هو

  rفواو ۰ بولوا هدنرلهدار

 ءا الو هد لاعشو بوسنم هنتبسنج
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 . ردکر خم نآآلا یفاطرب ا متن نوح

 ؟ 3 دوم ندارم هسنارف مسا

 «بولوا هدنلا هیمالسا "هلقتسم تموکحرب هدنقیقح
 هدنطبض گرازسنارف رلهطقن ضعب هدلحاوس زکلای



 ۰ اب « رصم 4 او از ناو ی

 a ردهراسو ینیلسف ناق مآ ۶ دب ویچ

 وقو اق

 ید رد a وق (شفلاو) لن دنرصنم

(kaoko)كنب ونح یاش رفا  

 ( هدنوک ) هدنسد رع لحاص

.۱۸۳۰ 

 ندایردلو هدنرهزا یون ضرع ۲ ۲۳۳۰۲ هلا

 لد هتشهللس رلغاط نانازوا ابزاوتم هلا لحاس
 قوح یه راح هایم « بولوا هطخ رب رولوا دتع

 زکد زکلایو « رولوا قس یسضارا « هلغلوا

 ۸۰ ۰۰۰ هلتفو . ردتبنم ریغو قاموق یرارانک

 ما یرثکا ًارخا « نکیا راو ی ردق

 . ردراشلغاط بولیکچ هرلفرط

 هبصق ر قم ههناغرف هدرهلا ءاروام ۱
 قاحماوا ندن وف وص ریهاشم «بولوا

 سار طقس تنالع رھاشم راسو یاقلا مهارا

 و هدننامز ننکتکبس دوم ناطلس
 «بوروس مکح (نافط ن وغس) هدنت قل مو هبصق

 هدن س هنتفلوغم . ردشلو تربش هلتیناقحو لدع

 ات
 ندنف رطهماص شمب هدنساننا ترجمه بول وا هیرق
 هک « یدا راو یدحس رب رورشم شفل وا ا

 ضدتفا ( ليو هلع هللالص ) لسا ه دنا

 تداحا هدنقح لئاضفو < یو رلت بق زام

 .ردلوتنم هفرش

 امت وز ته هل ماتم «رلهق» ۱ ۱

 ِ بولوا هل كو رر هدرو

O A EE هلا هم کم 8 

 رب لوس هدندمب ليم یکیا ندهنیدم

 ناق
7 

 بقلت هلتبسن هرلن و تاوذ ضعب ندالع ریهاشم

 هد رق دادغب ید نما. ناق , ندراشکا

 . یدا هرقر هدنش رط ناسارخو

 اه كنم هلالس ناناساس ندا .۰
 ۰ بواوا یرادمکح ىج زوقط نوا

 .ردفلخو یردار كشالوو ىلغوا كزوريف یجلر
 (كدژم) « بوقبح ي هدنسل دالبم رات 43

 كارتشا كنو « هلغملوا لافغا ندنفرط یرواشین

 سحو طاقسا هد ۸ نوع دنا خود و

oirو  
 كنم هربشم 1 هنس تر هد هسلا شفل وا

 یروط ارعا مورو « شفلوا دامعقا یر را هلو س

 هدەرا# ییدتا هدنتهح هرب زج هللا ساعت

 ندنفرط ( رارلب ) هدمب « هدهسیا شکل

 ؛نوروستموکح هنس ۳۰ .یدنا شلوا بولغم

 ناورشونروپشم لغواو ؛شعا تافو هد ۱

 نالوا شفاو یوراث داق .ردشا وا ینلخ لداع

 . ردراو یرات 0 هشا قوح ر هدکلاع

 هلم“ ( 2۸۵۸/۵5 سدابق ) هدنخراو مور

 . ردروک ذم

 « بولو ۱ هبحات رم هدسراف

 بوسنم هدابق ندناناساس
 . یدا

 هدنتلابا راصح كنغلناخ ارام

 A 1 واک ۰ ا ایدابق
 ( ناکن رفاک ) مبات هنوصج قرهلوا هدنسیبیع

 هرتمولک 1۰ ندنبصنم كنو و هدنرزوا یربن
  بواوا هبصق رب یزکح اضق عناو هد راق و

 هدنراراوج .ردنوکسم هللا لاها كیزواو كيحات

 . راتیچ یهزوق كا قوچ

 ها شود فر و ره و
 : فو ضعإ كنس هم دق قدابق

 , ردنعسا نایروک هدنسهبفارغح

 بابل ساقفاف ( 2 4

 E 1 یاطرابق
 قرهلوا هدنعسف یبونج برغ كنتاايا ( كرت ) و

E N GE AI E 

 هدنفرط قرش كنلبح زربلا «بولوا هطخ ور هدنس

 هرم وایک عب م ٩۸۲۲ هطخ و . رودلو

 هل رله یاطرابق كج وکو لوس «بولوا هدنتعسو

 "اساس ساقفاق یم-ق یجنرب .ردمسقنم هیسق یا
 نالوا قلغاط « بولوا عقاو هدنرلکتا كئلابح

 هنغامرا كرت . ئرلرناو یداو كنسضارا

 زساسح ناقآ نداروا « هرزوا قلوا بصنم

 ها كاسد یسضاراو < رونلوا اورا هلرلباح

 ۲۰ ۳ یاطرابق فا وک . ردندنرارب تدذم

 یرغوط هقرش هده و «ییرغ لامش ادتبا كنغامرسا

 هدنلخاد هب واز ییدتا لیکشت هدننایرج نالوا



 تو
 یره ت هرص ییا دن هقرش ندب رغ ؛بولوا

 هغلاع مه م وروت یسضارا و « ردراو
 برو لر اغا یاظرابک هردیلعب رب ولا

 یراقرف ندراسکرچ هقالخا و اهسو ناسل
 كرارزخ ندهناروت ماوتا 4 هدهسغ و

 قفلو لصالایثیرق یرلاسورو قاوا یدافحا
 ٤۷ ۰۰۰ یسلاها كیاط رانق . رلردهدنساعدا

 سک رک ی « بولوا ترابع نت

 و رانا ی ۰

 كنم ران اخ عرق تقو ییخر ٠ اوز اس یدوم

 هنطیص كن هیسور «ه رکصندقدنلود ج

 TOES یاطرابق ردو هل ره ۰ زدراشک

 «هدهسررولاق یرک ندنراسنعمه راس هدنراسح

 «ندنفیدلوا للشیریولا ردقوا + هعفادم یرلعقوم

 قاحلا ههیسور یرلتکلم لوا تاب اه اتش

 هب هنامع كلام فک ا هدهرصواو ؛ شغل وا

 كنىرلسكر ج یاطرابق .ردراشلاط .بودا ترعه

 قالخا قلنابوح .بولوا یرلتفلاو لیم هتعارز

 « ندنکدلک قفاوم اهد هنب رلهناتسرب لالقتسا

 هل رخ مانغا ید رلنالوا تبنم تك یرارب
 را ننالا یداع نکا والناعف ویک

 كمءهمر و هلا یهقاب ؛هدنحراخ كاس را هلق .راردنا

 بویعم هدنرلدنع یفازسرخ ناویح « هلیطرش
 ۰ ردلکد

 در هدسرغ لاد وس 0 3
 1 صد ۰ : ۱ هرارم

 ۱۰ كوت هک و هدنسلامش لحاس 3

 کنوتکین « بولوا هبصق رب هدنبونج هرتم ولیک
 ۰ ردها هدروک ذم ۳

 (mie ٤ ê Ad و

 ( نوسول ) ندنربازح هتم يق 2

 «بولوا هیصق رب هاا قرش لاش كنسەرىزج

 ۰ ردراو یسلاها 1۳ 9

K6هلا زرو هدننرق رب رت هدناجب رذ [ 3  

 E ۱ نی

 : 1 3 یوه توتاپ
 ندنار | ءا رعش ربهاشم (ندلا نکر

 کد اروام لصا نع u فابق

 هلتح اس هن اهفصا ۰ ه دلاح ی دل وا لد ریش ) ابق (

 ۰ ردشفلو هدهرعاتشم هلا یرجاج ندلاردب

 یفیدل وا هبصق رب E ناقلس

o4ا  

 . «نالآ «سور ی ۰

 ۲ 139 ا

 هحاوخ تا بک 2 ۰ ا تاج

 س ییدلوا ش ا ناب هرهاط ندلازع

 ۰ : ردن دنسه دیصق

 مودخ یا رخآ لاسما دش هچ

 مولظم دید 2د نما

 تود ند قح لاس هد دعب

 او لد دارم رهزا متشک

 هما ن ١ نابح ل دط بش 3ر یدلاش ناح هدسادنا 3

 نا هظرف هد دنا ) داود

 یوه توقاي یغیدلوا فأ روت

 0 9 نوربح ها ۱ ۰ 9 ۳

 - هبصق نرلا لیاخ د ۲ 4م ر

 هنس هدام « نوربح » ] . ردندیماسا نلیرو هنس

 [ . هلروس تعجحاص

 تو هنلاما هبطرق هدسلدنا
 لیخ رب «بولوا ربرب رادلوصحو

 نوسفارذح ینیداوا یواح یرلهروم*و یجاو
 ه ردر و نم GT برع

Chypre, E RS 23 

 5 ۳ ) 1 نس ور

 هدنقرمش یاهتنم رو ذم رحم « بولوا ندنراهطآ
 ییداوا عقاو هدنسیشراق ییحاسماش هلبا یلوطان ۲ و
 یبلاعگلحاس .رونلوا دع قلم هب لوطان ۲۰هدلاح

 قرش كاو ۷۰ ندنلحاس ليا یا كنيلوط ان1
 هدهفاسم كالهرتم ولک ٩۳ ندنلحاس ماش یسهطقن

 ربغ یرغوط «یاعت قرش ندب ونج برع .ردعقاو
 یامنم بولوا دتم هدننروص لیطتسمرب مظتنم
 هدنتروص هر زج هبشر راطونوزوا یسیلامش قرش

 هبش وب ٩ رینازوا یرغوط هنب زفر وک نوردنکسا
 فورب ) اردنا یا ) نالوا هدنحوا كنهر زح

 ۳۲۲۱۵۰۲۲۰۲ ا لاح ضرع ۲ ۵۲
 ویافسا نالوا یسهطقث رغ كا « هدیقرش لوط

 لوط ۳۲ هلا لاج ضرءع ۳۰۹۹ یورب

 ( هتاواغ ) نالوا یسهطش یونح كا  هدقرش

 ۳۰۹۲۲ هلبا لاهثضرع ۳۶۳۲۰۲۱۸۳ هدیقورب
 ندننورپ ونافیا دوک ذم .ردعقاو هدقرش لوط

 هم



TENهر  
 و

1 

 شوق یمظعا لوط نالوا ردق هننورپ ایردنآ یآ
 31 هدنراطسوو هرتمولیک ۲۲۰ هلاسح یثحوا 1

 ها وا وا هو ولک ۰ هلا ۰

 ۰ بولوا هرتمولسیک بی AS یسهعطس

 1. ندراو یسیلاها ۲: ۷

 . ردراو رلغاط قاط کیا هدنسهر زح سارق

 «بولوا هدنتهح یبغ بونح یوس او یرب

 یراکتا ردق هنفرط قرشو هنر هتروا كنه ط1

 «بولیرب و یان ( تولوا ) اکو .رینازوا یرلهعشو

 ۱۸۸۰ هلیعسا (سوذا ورث) یسهورذ كسکو دلا
 یرکید . ردهدنعافترا هرم ۸ هدنمخت رب و

 ( ایردنآ یآ ) هعیو یسلاعش لحاس كنەرىزج

 ۷۰۷ یعاشرا كيو < بولوا دت ردق هور

 كرلغاط هرص یکیا و
: 

 ه رغ ندقرش .هدنس هروا كەر زح هدنسه زا

 . رونا زوا 2 یهرتم

 كتو ینوتب هلیتقو هک «رولوا دتع هووار شینک

 تناسد ۰ بودلوا ع ورم مارو یک هلرات

 یدعش < نکا شفل و هدکعا لصاح ینسهربخذ

 مىق < بوایسک یسایرد زوت نزایو روماچ نیثبق
 را لصاح یشر هقشب ندیلاحو ندید یمظعا

 لحاوسهدنتلآ یراکتا ییونح كس رلغاط سوبیلوا

 ناه ید رلهووا نالوا دتع یرغوط ههسونح

 كنغاط سوهل وا یرپ لوس دلا . ردهدلاح و

 هش وقفل نالوا ی رک 6 كرها ندنرلکتا لا

 قش یهووا روکذ مو « روع ندنجا یربش

 تكهسوغام هدیقرش لحاسا « هزک دف 1
 لابح . رولوا بصنم هزک هدنفرط تسوا

 یخد ندنراکنا ییونجو ییرغ لامش كنهروک ذم
 ریس یرب چ: دكراناو . رافا رازب قو

 ندرضت یراوص كنرثکا بویلوا خاص هئافس -

 . رلاز۲ هک دنا یغاشآ
 قاعص هرزوا تموم یساوه كسی رق

 كنیرلغاط سوبیلوا صوصا ىلع « بولوا
 ناک ندرصمو ماشو هسودل ء رار یددنن وین

 اهد « ندنفیداوا ضورعم هراراکزور قاجص

 هسیا یهلام لام كنهروک ذم لابح . ردقاعص
 . ردنرس یساوه «ندنفیداوا ضورعم هزارب و

 ردق هبره . ردهحهدایز حد یرلن امروا كتهح وب

 یو. روما هج:ربق ردق هطابش ندیناث نیرشت

۷ «۴ 
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 هب هطآ هعفد قوح قلئاروق « هدهسرول روس مکح

 . ردا تقافر اکا یخد هکرکح «بولوا طلسم
 « بولوا یدادعتسا هئالوصحم عونره كسیرق

 یلزا هو هیتارآ ریعسو اھا قم
 للخ ,هنکطبنم یتسا یالئا كن ر امرواو
 رصمو یدادعتسا تكنغارم وط اذهعم هو 0

 هل.تمح ییعص و و عقوم قهدنسهرا لوطاتاو ماشو

  یدتک ایام ا یا هتس هات
 «نوتز «قوماب هدسیربق هقشب ندهعونتم تابویح

 كرادزب-سو هویمو ايو كوك < موزوا « بورخ

 كنر كن راکعج و ىفذل كن رهویم .ريشرتب یعاونا

 رلبارش نالببای ندءهوزوا ۰ ردازوک ك. یسوقوقو

 ردو تربش هدنفرطره كناند یرندیکسا

 یخد یمسا تاهریزج ۰ بواوا قوچ یندعم رقاب
 اوت « ریمد < و7 5 ردا تلالد هندعم و

 هلبتقو یخد راڪحا تیقیذ هدنرلغاطو یرلن دعم

 NEE یسبه یدع# . یدراقیج هلترٹک

 یغاہب یلتیلک « بولوا قوچ یرلنو وق ندیکسا
 یمهیلها تاناویح هدلاح کیدعش نکیا هدقمقیچ

 . ردیلتوقو یربا یرلرتسا زکلاب « بولوا زآ
 كريس هحهرق هللا زوموط ییاس هدنراغاط ضعب

 . رویناو قرهلوا
 مالسا یا٣ رو نایتسرخ یناثلث كنسیلاها

 مور هرزوا تک | یران اتسرخ < بولوا

 ناساییا ه ده زب زج هيلع ءاس .ردکرت یرانالسمو

 داران السمو هکرت یغوچ هدالرامور ۰ بوالیوس
 ین هدنرانامز تروم . راریلب هور یبیضمب
 هدا ز ندنولم کیا كسيريق هدهعدق ةنمزا

 بلص لها « بولوا ققحم یغیدل وا یدلاما

 ند ۲۰۰ ۰۰۰ یسوف یخد هدنسانئا یاب راحم

 دهن رادقم ۱۰۸ ۰۰۰ هدعب . یداکد یغاشآ
 هن هدرلنامز دلوص و « هدهسیا شا لرتت

 غلاب هنلخم کیا ناه كلو « بولالشاب هدیازت

 . ار دقلوا

 یزکرضو یسهبصق دوس لا اسیرق

 یمهبصق ( هیسوقس ابو ) هشوعفل نانلو هدنرلطسو

 راو یسهلکساو هبصق چاقرب هدناحاوس « بولوا

 هردقو ییا عساوو مالغاص كرب چ «هدهسا

 عقاوهدنلحاس قرش بونج یسهلکسا هدلاح ییدمش



` EES 

 ) مک نالوا ERE كرل هکینف قا

 لحاس . روینلو یراهارخ كنسهعدق هندم

 یسهبصق ( هسوغاماف دوخاب ) هسوغام هدنسبقرش

 هدنرلنامز رلناین زول هلرللکیدنوو زیونج بونلو

 .ردراو ینایل كچوکرب شلوطو یناماکعسا سج
 هدننامز رابلامور هدندصنم كرو هدنلامش كنون

Eیرلهارخ كنم هبصق ) یناتس وق ( شغل  

 ( نوساهل ) نالو هدنسب ونج لحاس . رو روط

 هدنراوح كلو / ردکلشرا هد ږلوا س هط سا

 صوصخ هنئدابع اتم ههلا و دعو روم ك ًاعدق

 نالوا شف روم هلبراریانب یل هجاکاو هلیدبعم
 .رددوج وم یرلهارخ كنسهبصق ( هتنوتمآ )

 ( فاب ) ید هدننونح یاهنم كنبغ لحاس

 هلیم"ا ( سوفاپ ) ادق هک ؛روینلاو یفج هبصق
 هد ول ۲ ف مسا حو تادابع كنهرهز یخ دوب

 A شف و هدنسلاع* لحاس .یداروبشم

 ینههاخ ردق ۳۰ مدلاح ید ید یعدق ربش

 هنرق رر یواح یراهارخ قوج رب هدنفارطاو

 . ردهدنلاح

 ندهیزآ ماوقا ندیکسا یسهریزج سیربق
 یخد رلیل هکبتف .بولوا نوکسم هلموقر لو هم
 رارع«هو راهبصق قاط رب هدنلحاوس ضفإ

 ( سبسامآ ) ندنسهنعارف رصم .یدرلشمریدنای وا

 ۲ ۱ ید کوب هو وام
 كو ا دب ىدا داو مسقنم هتم ا

 هدهرصوا «قرهنلوا قاما هناربا سیرق هلبج ورخ

 «هلترعه ههر زج ید رااتوو قوحر لوا اهدو

 ندنحورخ دلردنکسا .یدرلشعشرم هن رلف رط ضعب

 رصم «بولاغوچ یرلترجامم نانو هسیربق هرکص
 شعتالن اتو نویس ۰ نکا هدندب یمهسل اطب

 درللامور لوا هنس ۵۸ نددالیم هدعب . یدنا

 یر هدا تتلو امور 6 ا

 ۔اربعا نادناخ ایرثکاو ؛ شثود هنغلروطاریعا

 شل و هدنسهرادا راظفاحم بونم هیروط

 نالعا ( سونموق ) یجترب ندرانو . یدبا

 ردق هننامز بلص لها لسن <« هلکعا لالقتسا
 تیلص لها . ردرلشمروس مکح داور هدسٍ رق

 ۱ جارخا ندسدق ؛بودا طرض یدیربق هدنسپ دالیم

 سیرهق ی ( ناشزول ) زرسنارف نالوا سادا

 ( قاژ) ندنسهلالس كوو ؛شعا بصن هنغللارق

 یلکیدنو یمهحوز هكا تافو دلوال هد ۳

 « هدافتسالاب ندتبسانم و رالکی دن و « ندنفب دلوا

 ٩۷۸ .یدا رلشلآ هشراهرادا تح یهریزح

 هدنرود یا ناخ مس ناطلسو هدنسب ره حجرات

 د 2 0ر هرصاح یلبا ۱۱ كلەنستوغام
 قالاو مف هب هنا کلاعو < من هلیماع سدرق

 قلفرصتم لقتسمو قاظفاحم ندتقووا دردم وا

 هدننامز اشاب لع دمځ «بونلوا هرادا هدننروص

 ۱ ا هرم یترادا قلهرآرب
 .ء قرهنلوا دادرتسا رار هللا هنطا و ماش هدعل

 هنتنالو دیفسرح ریازج هدنذاخحما لوصا تالو

 .هدهاعم نیلر و + شفلوا ذاخحتا قافرصتمر قلم

 دقع هلا کتا هدنخ رات ۱۳۹۰ کم نام

 راشا لود ائقوم یسهزادا هدهدهاعم ناتلوا
 فاقواو ییضاق « هدهسیا شفلوا كرت اهلا
 "هرادا  بونلوا بصن ندنداهسرد هن ینم

 تادراو هلضف نالاق لب رتتلادعب یقراصم یس هماخاد

 . رددناع هام تاود ید

 | اشایدح لسرب رق
 یارزو شیک هنامظع ترادص د:سم هعفد چوا

 دا دیع ناطلسرود

 هدساخ رزعلادعو

 هدسرق هدنګ رات ۱۲ ۲۸ «بولوا ندهبلع تاود

 هتدامسرد هدنلوصو هدشر نسو + شلک هی اند

 نیما 28 یمع نانو باد رخ «بواک

 هن زخ «قرهنلآ هواه نوردنا هلمتل الد كنىدنفا

 هدنخح رات ۱۲٤٤ .یدا شاروس غارج هنس هطوا

 نک هدنالا هصاخهدنلیکش کی کنهمظننهرکاسع
 لا لال هد ۱۲:۸ «بونلوا نیت یئابزو
 . نییعآ هننرافس هردنوا « دره ردنوک هاب وروآ

 13 رم اهاب قمان نالوا شلدی
 تدم زا رو هدسراب هنس یاو 0 اتع

 ۰ كرهلک هداعسرد < a ندقدلاق هدهردنول

 6 ا اكل اقاعتمو یساخآ لوق
 هننادرکاش یلنافع نانلو هدارواو لیصحت لاکا

 «بونلوا مازعا هسراپ ندیکب «هرزوا كنا تراظن



 تدوع هنرواعسر د هد ناخ دلا درع ناطاس ق

 اوا ا ه هناخح وط هلتلیالاریم « كرددا

 هدعب و یسلحم هناخوط هلقلاوا ريم هرکص تدمرو

 قلهرار و «بصن هتسلجم یرکسعا یاروشواژ

 هرقناو بونیس نوجا یمج هفدر رک اسع
 ۱۲۰۹ .یدنفلوا مانعا هنب رلتهج ینورطسقو

 یلوا فقاو هبهرادا روماو انشا ناسل هدنخرات

 یسهئر «كرهلبر وک موزاهناقن هنکلس هیکلم هلیبسح
 سدقهدعب «هنغظفاحم اکع «هلالب وح هفلاحالارمم

 یسهنر هد ۱۲۲۲ و « بصن هتفلفرصتم فرش

 دارفل هد ۳ .یدشغل وا میفرت هغان ارم رام

 «هدهسیاشلوا یرصتم هلاحر هد 16 « یظفاحم

 ةبتر « نکیآ تعزع یهتم هتیوومآم یا و
 < قرهنلوا بصن هننرافس-هزدنول 9 6
 کب رت یلارق كنلف ندا لدبت کا هداروا
 ان وذأم E Ra 2 را یخد

 قمربدصاپ یهلداح ندا روهظ «تواک هتداعسرد

 شفلوا بشن هنکللاو خ

 هنداعسرد « هرزوا قفلوا بصن هنکلیلاو د یک

 هدع) و ؛

 افعتسا ندددح سصنم و « هدقدناوا توعد

 کا رشت یواه یودرا ناتسبرع « بودا

 هد 1٩ و ؛ شفلوا ماجرا: هنعدق ثالسم هل صن

 هد ۷ ۰ :یودش تیز وم اه لب و هنکلبلاو هنردا

 ترادص دنسم هنسوا هن و ؛شاوا ارد نادوبق

 ندقدلاق هدماقم و یا ىلا . ردشیک هام

 ءلاع سلج هد ۱۲۷۱ «قردللوا لزع « هرکص
 یه رام هیسورو + شغل وا بهت هنتسایر نایظتت
 ضخ كياشاب ىلا نانلو مظعا ردص هدندیقع

 قاماقمعاق هدنتع مع هنسهرغنوق سراب هلمتفص

 یدیدح روطارعا هیسور هماصلادعب و ؛شعا

 ۰ یر باوا مانعا هغ رو سرت نوا كريت

 سج اتا هد ۷: و هبهلاع سلام هد ۳

Eماقم  

 ۳ لزع هنس وا هنو ؛ شفل وا نیت «یلادوبق

 اهم ید تدمزبو نهار دو هب هبلاع سلام

 بول وا مظعاردص ۳و هد ۱۲۷ .یدا شلاق

 نوکز کس هبا یا کیا
CE ۱۳ 

 هنسو دع E ترادص کنم الا هدروا دم

 هد ۱۲۷ ۵ و « هنتسایر نایظنت

 و و رم

oV 

 «بوقیج هشیتف هنتهج یا مورو ؛شفل وا شب وقت

 ارم ندکنالس هلبا رود ین رلتهج رکا تن همطق وب
 سولح نالو عوقو هد ۱۲۷۷و ؛شعا تدوع

 قره روس اقا هدنرادص دنسم هدیناخ زب زعلادبع
 «بونلوا بصز هنکلیلاو هنرداو «ل ع هد ۷۸

 دا سرد لاق هداروا هه جوا

 تک ر دغا تدمرر جام ی روتسم
 هدعب و هنالکو صاخ سلاح هد ۱۲۸۲ و ؛ شا

 سلجم هد ۸۳ و « هنتسایر نیازخ E سلحم

 ؛ شلروس بصن هنتسایو A اکحا یالاو

 ناح دوم BSE بودا

 ا کوش ےس .ردشش را نقدا 7
 كلقرف هك« یدناراو یلغوا رب فلااربخ هلیس
 ۰ نکیا یبسلاو هردوقشا «بواوا لئات هنسهسر

 . ردشعا تافو 9 و اوت

 ناسا ( 00۵16۵ ) طفق دوخاب

 13 هد ۸ >

 هدرپ

 هنس درفم « بولوا عج سا هدس رع

 هنس ۹۴ دق “لاها كارصم . رسد یطفقو یطبق

 ناتسرخ مولا هدرصم قرءهلوا یهیش كرلنوىو
 نلی رب و ه اما فنص ر نالوا شلاق هدنن د

 راسنا ول هب هب رصم هطخ ك_ء-ا و « بولوا م

 دوخای ( تبوک ) نلیربو ندنفرط رلیلامورو
 . ردهدنادیم قبسانمو تماشم هلیعا ( تبوغا )

EEE 0مسا یرلکدر و  

ETAی  
 ید رلبرع «یک یرلقجهلوا شقیشیا ندنرایدنک
 ذخا ندرلنوا ینسا ( طفق ) ابو ( طق ) وشا
 بسا « ندشیدلوا هپش هدنرلع هوا شا

 هدكء-ا یرلکدریو هنرلموت یدنک كرلیرصم
 ین هلوا ترابع ندنو هلقرف ظفلت رب ۰ هکلب

 ا رلب سهم یسا یە یوق طبق . زو

 EY فزع كنب ران ال «بولوا ندهبماس

 - ردزا شا راق تماشم هللا هماس هنسلا

 اد هدنقح هیماس ما هرزوا تیموج هلع ءان

 زا رکش ید هدارو یزو وصخم کف زمکیدعا

 یکسا كب ید دارلطق بلا
 هنسیداو لس ند رعلا

 هر زح هدیامز 3

 مازتزا ی رلقح هلوا شمش

 هن رار رب كنهيماس هنسلا یاس

 3 توا با رق هراناسل ردو یرلقدلوا

 یطبق ناسل .زردیا



 ط اد ق
 دلرلبطبقاب هسیا یسلوا هحهدایز كقرف یهدنراهرآ
 لر اتو یرلقدلرنآ ندهبماس ما ا

 یکساكپ كنامز یراکدتبا ترعه ندب رعلاة رب زج
 یرلقدل و هدلن ءیداو كرلنو دوخایو «ندنساوا

 ندنناسل گران وا دلرهدنا طالتخا هللا هعدق “لاها
 هسلک یرلیا ندنرلاوا

 هد رصم لوا ندندورو كنوبماس . ندا

 فا ند هرب رب ماوقا كء دق موق نالوا

 E طض تخم ات كراطق .ردلقم

 عفاو قرهلوا هلفاقهلفاق ایر ندرب هدنامزرب 8

 منا تر وب نر اا ترعه نالوا

 ردم یس رب دراز م هک «ردش | E اهد هعفد

 نانلوا دای هليا ( سوسکیه ) هدنخح رات مدق

 کش اتاق نرع, ناسا بش یوتاب درو
 كرصم فقاعتم یالسا روپظ ا «یلوخد

 هدنفرظ تدم زا هلسالیتساو مف ندنفرط رلبرع

 کیاوب نالوا مولعم . ردیسكبرع نوتبسب نام
 سا كب ییدمهدنا طبض كخ زات التساو تره
 دع دهاشو لاذم یخد هنعوقو ثا هعدق ترعه رب

 هلن یداو ندرملاةریزج كرلیطبق ۰ قرهشلوا
 . رويدا جاتنا یزعهقا مکح هنیراقج هلوا شیک

 هنسهراد هیمالسا كلام كتم « هدلاحره
 .ةرب زح هدراودا بقاعتم واو دنس نگو

 «شملاقوج ردقوا قاخ ندا تر هرصم ند رعلا

 ا و و ا و رلیرصم ی

 هدنرانیب ۰ هلکمنا لوبق یمالسا نيد یخد رلنو
 نوش ناه هدنفرظ تدم زا تلف لاح

 ا 6 توفلرع رصم اا
 نا طق «هلکعا هظف ام راع دق ناسل رل: داتا

 رلن ود هلنامز رو ص تا نو دل او رصعم هرن و

 و .بودوبوا یراناسل «هلدتهج یرلتبلقا «یخد

 ۰ هدکعا ملکت هج رع ی.هله E 3 رک

 یف یطمق اش یرناحور ءاسور هددنأعم هل ابو

 ه دهقبتع ات ۲ كناسل و . رردهدکعا لاریعتسا

 قرف قوح ندنناسل رایرمصم یکسا نلیروک.

 كرلبطبق دوحوم مولا هدرصم . ردققم ینیدلوا

 هددرلنو « بولوا ز ۲ ندنویلیم رای یرادقم

 .ردتراغم بهذم قجت | یراقرف ندرلیرصم راس

 هسا یلریو یع"ا یطبق هرل هناکنح هد کلم

 شما مراتسا مد

 ه دنا د نابتسرخ

 نر ۳۵۹۸
ATیرلبلصا نطو كرلنول  o 

| 

3 7 

۱ ۱ 9 

 نظ لرصم هلن ا ندرصم هدنراتربمه هرافرط
 برغو بونج تاپوروآ ؛بولک یر با ندنرافلوا
 داب هل رلعما ردا تا الد هر آتعم یخد هدن رلتهح

 ۱ : وا

 تا ا 6 طفق > ] 8

 ۳ هل روس 2

 NS ساتفاق كن وفا رغح برع 5

 ردقههره .ردع-ا یرلکد رب و هنلابج یب

 صوص هبهلسلس ول لصا نع یعما ( فاق )

 ةوخأم ندنو ید ا ( ساقفاق ) « بولوا
 تافارخ قوح ك, هدنقح فاق هوک « هدهسیا

 ۰ هل دع اس ندعاو نف بایرا «ندنکیدتسا لوادت

 ۱ مر ارم نیو
 ۰ ردرلشا وا

 یسیعتشب تنهبزیکنج كولم ناز اف هات
 نروس تموکح هدنیجو 1

 كناخ یو « بولوا یسبجترب كله زیکنج *هلالس

 اقوکنم یردار .ردینوروت كناخ رکنحو یلغوا
 «بولوایکاحنتخواطخ و ناتسلوفء هلینامرف كن ۲
 E عوقو كنب ردارب هدنسپ رک جرات ۸

 ر للتیلکو « سولح هتنطلس ی هعلآ رخ

 هنس رب «تودنا موکه هنرزوا كنج هل رکسع

 ات هلا طیض یتسنلامش 3 كنج هدنفرظ

 یغولط هونج 9م هدعب و ؛شلوا نیشن تحت

 نيچ نوتب هدنفرظ هنس یرکی «هلناحوتف ميسو
 ؟ شل ۲ هنتعاطا تح ىح دنهو یهروقو

 میسوت ردق هب لوطا! ندنزاغو هقالام ینکلاعو

 نام هقشب ندرملاةرزحو ناتسدنه «كرهدا

 یاس دنا شا طیض ییسهعطت ایسا نوت

 یردارپ نروس مکح هدنتمج نارا ینمی هدیب رغ
 « بولوا 7ک تنو یغد ناخ وک اله
 تموکح هنس شب زووا 6 دردناتک رخ هلسنامرف

ORESردشعا تافو هدنخ رات ۳ . 

 هدیب رغ یایسنآ یلسن ناخ وک اله هرکص ندنوب
 لکا قتلود نایناطبا ِ بودا لقد سا ا

 نیچ زکلای یغد یلسن نآاق ءالبق «ېک یراکدتیا
 ا روت کج هدناتسلونمو
 یالسا نند تبقاع «بولوا موکح هب هیمالاسا تړ دم

 دالواو نآاق ءالق <« 5 رک دتا لوبق جد

4 

٣ 
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 قو

 .یدرلشلتروق ندن وشخ قالوفم فرط ییاره

 هلیس هعساو كالا نيج نآاق ءالق صو صل الع

 قلوا امرف مکح هنن مک ا كن هبمالسا كلام

 تایراو ع قوحرب ندهبمالسا كلام < هلتیسانم

 مولع هدنیچ ۰ هلکمرووک هنیچ بول آ هدنف
 ۰ ردشعا تمدح هنسدق رتو راعتا كنونفو

 ناورشو هدنسلاعتلحاس درزخ رحم ۹

 دارد ناناو هدنسد را ناتاگ هلا

 یردن كناورشون «بولوا هع دق هندمرپ هدب رق

 ۰ ردن ونظم ینیدلوا ید ك داق

 هات ہل هلا هروذم هندم 3

 یهدنتهح هنندم كنلابح هلسلس ةا ۰

 . ردمسا نلرو هتسهل ام

 -ارعش ینافع یر نرف یعنوا |

 : ردیصلخ كناذ کیا ندنس | | یلوبق

 قیرط «بواوا لزوراس یسجمرب
 ۰ رودکی ها تدب وش . یدا

 كلاس هلع

 قو یغاد هلک هدننورد قشاعر یراو

 قوب یغاص هدنرلچا كقشع بابرا تسود

 ید و ء بولوا له هاتو
 ۰ رذکنوا تس وش .یدا كلاس هلع قرط

 ر:هدن هدیوخ یسهزغوا هانک ردقو

 ردهدنلوا ردلکد هدنرودل وا چوص مهاش

 رقف ؛بولوا ندنسارهش نارا | لوق

 ضعب ماشقا سس  یدنا مدار

 نیفکتو زسیجت « مکجهلوا نراب ن » هنسابحا
 یراعشا ناوود .تلک حابص «ږدقوب مهعقآ نوجا

 تاداس ین « كروت وک هبیاوت ریثیلعریما «بواآ
 غیلبت یاجر یهدنقح یسمریدتنا

 دک نک یی را ةةيقحو ؟ شعد « كدا

 نفد هنناتسراصح

 هلا راذم «هرزوا قلصو «یاود .بولو ولوا

 وش ۰ بولیجا ب هدنراکدروت وک هب یناون ریشیلع

 شمن وا فداصت هنعطقم

 هنرو ما یلوبق مدرکو لوبق رکا

 تفایناوتن لوبقا نموچ نوکود رب

 هبمور كلکوتم ندهبسایع ءافلخ ق

 یغوا «بواوا یدلواا ما 4 راحرب 5

0 0۹۹ 
 « بولوا مبات هنتس دم دو یو یا 2

 ج پ ق
 همس 7 یالوط SES ۳ یاسر دلاو كرم

 هعبق ندشاح هیلاراشم هفلخ « قرهلوا ضیقتلأب

 موز هه هفیلخ ىلغوا . یدعفلوا همس
 ثكعا ضارتتسا ندهجرت هحاص .هلکلروک

 یدوقو لاوما یلتیلک كناماا یومو شقسیا

 تدمر یسک: فلا كاما ملاش یدلوا

 كرەدىا تدوع ها صاس هدعیو «تماقا هودکس

RM -۰ ردشعا تاف و هداروا هدنخح رات  

 ) Cabires, Cabira ( — هربقو ۷

 هشراهدام « هریک » و « رییک» ] نت

 [ ۰ هلرویب تعجام
 « تولوا م وقر ندنما وئا ك ۰ هم

Er:0 :  
 هلبل امج هلسلس لاروا تو ۰

 «ندنفیدل وا شغل نکا Rp اغلوو

 هنراتهح ییونج قرش كنهبسور یی هنرلاروا

 تالدت موقو . یدشلرب و یمان ( قاحف تشد )

2 
 برع كه رییس موبلا « هلغل وا شلغاط هفرطرهو

 اراخو هویخو هدننایم رزبقریق هدنراتهج ییونج
 ۰ ردهدقفل و یئابت ضعب هدن رلقلن اخ دنق وخ و

 ناس 3۳ 1 "مدام ( کم

 لصا نع 0 ییدسوا

Aهل لابح  

 3 شعثب راق هلما وا و اتش هدبسایس

 1 قاحق

 مسا نلیری و هر نالوا هدنسهرا E درو

 « هدنکیدتا اف یرلاروا ناح ز راکت « بولوا

 هناخ یجوح نالوا یدالوا رکا یتسهرادا

 یدافحاو دالوا هدعل و هلا یوم .ىیدشەرىو

 كن هیسور هلدودح میسون یرغوط هبرغو لاعش
 ( قاعث تشد ) « كرهدا طبض یبرارب یخ رب

 هرکص ندن ۱اق ءالق هک یدرلشعا لیکشت یتلود

 یجشب نوا تلودو .یدشعا لالقتسا رک

 هدننس داف كناخ یحوح هدنطساوا یدالبم

 نرق

 2 1۳ I E قلناخ شب تونل وا هع-أعم

 افلوو هللالاروا هک « ینلناخ قاع سفن یسیجثرب
 که دنرزوا اةلوو ىد ۰ بولوا هد كتا

 نازق یسیینکیا ؛ یدا یررش ( یارس )

 نازق یزکسم < بولوا هدنلار تب وب 5



 ل ب ق

 هک « یفللاخ ناهردژا یسهجوا ؛ یدا یرہش

 لاج هلسلس ساةفاقو یرلفامرا نود هللا اغلوو

Eیاغو یس درد < یدرولوا دتع  

 ۲ یرلارجم رتسیند هلبا نود هک « یغلناخ
 ؟ یدیا هدنلحا وس یزکد فازا هل یک هرقو

 لدنسهرب زح ه.ش عرف 5 یناناخ عرق ی

 ه درس ه را

 ریسه ید ترا یخوح یدل ترا غ

 «ندنرلقدلوا شع لاو ق یمالسا ن د هلمتق ویرلعباو و

 . یدیا دودعم ندهیمالسا یا راقلن اخو

 شر ول قحم 1

 ندهقرفتو یرلدنرب هیسور «ندنفیدلوا كن ا

 كراراتات هدرب هدیکیا یرایدنک « هدافتسالاب
 و « هرکص ندقدراتروق ندقلوا یلوخ لاعاب

 کا وع یرارکید « دكرهشلرب هل راضعب كرلناخ

 .دوجو كنسهلج ررب ررب هلیجو ولو ؛ شیشلاچ
 قاماهنللود هیسور یر « قرەر دلاق ی را

 ناوا یعجوا یراج هیسور الوا ۰ ردرلشعا

 هل دادما دا رلیافوت درج ۰ دكرهشلرب هارناخ یاغون

 احا ینفلناخ قات هدنسیدالیم جرات ۱ ۱

 تاععاخ و قافو تار هدننب قلناخش

 ه هیسور یلاخ مرق ۱۷ 4 لوا ندنوا .ردشقما

 .هنافع تلو ًابقاعتم « هدهسیا شلوا راذکهبزج
 روق ندهزح ول هلکمریک هنتیمب ات و هر ام ت کا

 .ردژاو هدنځح رات 3 99۲ یغلناخ نا رقیب

 هنس کیا اناس

 نرق ا نوا یناناخ یافو .ردعف وا

 قاحلا ههیسور گی

 ۱۷۸ ٤ بقاعتم E یناناخ مرقو هدىدالیم

 تشدهلهحو ول «قرهناوا مف هنکلام هسور هد

 نالوا عرفتم ندنواو یهبزیکنچ تلود قایق
 یا .ردرلشلوا ضرقنم یرلقلناخ مالسا هیسور

 مولا دلرارب یرلقدلوا شمروس مکح كرلناخ وب
 ه زدکرتو لسم یسیاک م سق كنسیلاھا

 کیا ن ۳ ۱ یا رک نالق كناذ جنا ندنرلااخ

 یغوا كناخ یا ر جالا یسیجنرب

 E N نکیا یننم هدسودر یردب « بولوا

 تان ردپ و ؛ شکه اند هده روک ذم ؟هرب زح هدنځګ رات

 یارک یزاغو كلن دلارو هدنغلناخ هعفد

 . یدیشلوا لان هنیصنم قلبافلق هدننامز كناخ

 هنس رب « قرهنلوا بصن هنغاناخ مر هد ۸

 ی درد

E ۳۹۰ : 

 ` قا رابق ۰ ۳ ا قات اخ یا نوا هلا

 - ات ۱۱۲۰ « هشرزوا یسلوا بولغم هنسهک ارج

 ۱۱۲۰ و ؛شقل وا یل هسودر « هلبا لزع هدنگر

 یباخ مرق اینا هرکص ندناخ یارک تلود هد
 هدعب و رخ هال هنساشنا نیاوخ « بواوا

 یلوصوهدارغلب < نکیا شما توعد هب رفس هڪ

 «هلیسع | فداصت هنئدوع ه اتش م تر وب اھ ا

 و هلهجو وو ؛ شاوا یلزءع بجوم یسک و

 ناک دا قانات یآ

 ر کد ۱۱۲۸ ورك
 نوذأم هزاکسا هده ورب ]رخ واد هدع و

  5چ  RAD 5ها ۱

 هنرزوا هنتف ندا روهظ هد ۱۱۳ . یدیشلوا
 ما ۱ هرزوفآ قوا هدافتسا ندنار

 باج هنداعسرد « هلیتلالد تكناغ ريش شا

 و مدخ هدنص وصخ ایقشا e « قرهنلوا

 هداعا هب یلاخ دنسم املا و ده اهن و .هلکل

 ندکدتاقلن اخ اس نا ید هعفدو « قرهنلوا

 قارحا یکلم هلیزواجت هعرق كرلسور « هرکص
 هسیرق تلع ییدنک «هنرزوا یرلغا برو

 كر ردتقم هلوزنو بوکر « ندنفیدلوا التبم

 ۱۱9۹ كرل روک موزا وا ےب ناخن تشم

 شا هتماقا هدنس هر زج زفاس « هللا لزع هد

 ۱ و ام قلهرا سو ؛ شلوا
 ۱۱ ۰۱ و + شفلوا هداعا هزقاس اک «بونلوا

 لواندنلوصو كننامرف «هدهسیا شفل وا وفع هد

 هدهعشج ةهرزوا قدصو « بودا تافو هداروا

 ً ردعفل وا نفد

 یارک میاسو یوروت كني یسیوتکیا

 عرقو یارک نالسرا ۰ بولوا یلغوا كنينا ناخ

 هدندنسم کال رلاروت هدن را همنات هعف د كرلناخ فا

 + شفل وا بصن هنذاناخ عرق هد ۱۱۸۳ و ؛شفل و

 هلرانات رک اسع « هلغلوا یماکنه یرفس هیسورو
 دمج هتمواقم « درددنک ههباراسب

 همازما ینبم هنترثک كنعشد «هدهسیا

 كنيل بسور یرهعلق یلکو ردنن « بولوا راچود
 - هبمهلوا نکع هعفادم ندباحواو ؛ شەك هنا

 هعرق « هللا راغلا هنږاج یزوا « هلا كرد ینغج

 ینس ەفاط قو اقنانلوب هدنتیعم كراسور هدناو صو

 ول هغاج و

 شا تربغو

۲ 



 هدقعشلاچ هکغا راها هنفرط ناب وقو قی رفت
 قرهلوا هد رفس فراصم دراو هشت .اور 3 نکیا

 هیاکم لابم قحهسهلوا نکم

 لزع مد ۱۱۸۵ 6 یالوط ندننی دنلوب هدنلط

 یساطعا هدهرمه وا

 هتماقا هدنکلتفح 1 قرهنل وا بلح هدام سر دو

 هدنشا ۲ ا هات وا شلوا نوذام

 نکیا
 ی رس نوا ندم

 , | اشا ینطصم نالبق
 یبدرت رسو ا ناتسراحم ۰ تواوا ندیل

 یان اح .ردشعا تافو ندن وعاط هداروا 6

 ناخد ناط

 اجر ىرود عبار

 دج لیر وک مظعاردص «هسرزوا تعاع#و تربع

 ؛ شغل وا رم هتسی دك, یر تناشاب لضاف

 ناد ورق ه دنخ رات NAN هدنند وع هن داعوسرد و

 هن رل وص دن رک هلون امه یا ود < بولوا ارد

 لود اوروآ راسو كدنو تدم لوط «هلتع زع
 9 یک چاق س 3 كرەدا برح هل را ود

 و هر دنق و هناحو ء نتعاوط ارا قو ح

 یگ دراي ی هنعف كعالق

 هدنادوق دنسم تدم زواعم ی هنس قلا هدنامزرب

 هنن رفس ناتسهل هلو امه یودرا هدعب « بولاق

 قفوم ورق كعرب رار هلسناخ عرق + دارددک

 بصل هنکللاو رک, راید ه د رغس ماتخو ؛ شل

 ۰۸ ۳ یدشفل وا ۱

 تفداصت یراق هب رکسع نمد لک 8 ٤
 رام هبسور دلت تسمه وا 4

 ۱۰۹۰ و ؛شلوا حورح ندنرب جانب ۶ 8

 نوت هنس زب «بولو ا ارد نادوق ۳ ا هدنخ رات

 ردشعا تاف و هد ربم زا «نکیا دك اود

 ۳ ۱ یناط و
 : Eص صع «بواوا هر زح هش رب طو مھ هلځ زر ۵

 EEC ۵ ص ص

 ط ه یلوطاتآ هدنس ونح

 هلآ, ددرا هدنتهج ق رش بونج كةر زج

 توست یو وا دنع دلتا یرلزفررک همریدناپ

 7 ثنخ زر و یس هبصق كورا هد اکا فرع

 كنیروهشم مدق رهش ( قیزک ) هدنب ونچ
 .روناو یهرق ( كحعبدا ) هدنرزوا یرهارخ

 زاغو یني قیچآ خ زرب روک ذم هدهدق نامز
 هریزج هبشو ناناوا هيم ( قیزک ) ۰ پولوا
 کت وکر هدزاغ وب ۵ لع) ۰ یدا هدنلاح های

۳۰۱ E 

 کک رب موف اکر 0 0 8 تولا
 یخد ندنع"ا . ردشعا طاترا بسا هنهرق هطا

  1«بولوا قاغاط هربزح هبشو .هرزوا یني داشالک

 یلتیلک هدکدراو ۶ رد روتسم هلرلغاط یرلکتا
 . رلساب قارو بارش

 «بولوا یا ناک حاقر ندا 9

 ۳ ا ورم واز 9 كا |هداتق
 هک « رد ( یرفظلا یسوالا یرامنالا نامعلا

 یردارب كن رد ا دولس ولا ندنفرط یسهدلاو

 ان مدنرارغ نحو رد و هبقع ۰ بولوا

 رب هدنسهب رام دحاو + جم ول رضاح هدناو نع

 شعثود هنب رزوا یتا ۰ بواوا حورم یزوک

 عضو هنیرب هلل راکر ابم دب ندوب بناج ۰ نکیا
 هدنروص قحهیفلوا قرف ندنرکید ۰ قربروس

 ءبولوا ندوات ءالضف .

 ۲۳۶ یا لماع شبا رفط ی یونگ کم مف

 «بودنالامراهدهرونمهندم هدنشاب 1 ۵ هدنځ رات

 . ردشاتث ( هضر ) مظعا قوراف ینزاع هزانج
 رهاشم . ردسي وار كنهف رش تداحا لیخرب

 یدل وا رب ذب مایتلا

 تب اذو هداتق نور نب میصاع ندنیاسن و ندع

 ۳ 0 . ردنوروت

 e هک الا داف

 رابخاو رامشاو ثیدحو هدباسنا مع ۰ بولوا

 كنه ون ترڪ . یدا ید رف كس رصء هدب ع

 و ۶ شم اشا ه ده ره) ؛ بوغ وط ۱ یخ 4

 . ردشعا تافو هدطاو هدنخح رات ۷

 ام وو و

O 
 راردنک اس هدنرلفرط ضعب كنةلناخ اراخو .

 بولوا قفاوم هنقرع لوغم هلیماءع یرلاهس «
 تعارز . راردبهذلا نسو ملکتم هلنا یر ناشا

 یرارادقم . رلردا لاغتشا هلتراجتو ۰

 رویلوا نیم ردق یثک .

 êg0un(ا )Kaهد طو ناد وس

۱ 

 و
 عبا هت هز "ی رادا ول وة وس )۳

 هبصق 7 مکعسم ی رکا كم وکح تا ولو

 قرش هرتمولیک ۲۱5 كن ( وناق ) .ب بولوا

 و عقاو هد رق یدودح و رو و ه دننسل ام

 ۰ ردعماح یییاها ۱۸

 وا



 a “1۲ ر ت ق

 یک هدمزراوخ « بولوا ندنارا

 هدنلاح لاو . یدیا ندنس هبصق ( جنکروا )

 هدمب « بولوا رخ" هلیسوزاب هوقو هلقلن اولپپ
 فعض «قرلس وق هتضایر «هلکولس هف وصت قیرط

 «قیاقما زنک» 2 ی اش ید هن دىق لاصعسا ندب

 "هلج عازر وش . ردراو یسیونعم ر هلیاونع
 ۰ ردندن رامشا

 تشاد دياب هر یهر درم رک
 تشاد داب هچرا زه زا هکناردوخ
 قشک مر وچ ناعضود هناخرد

 تشاد دیاب هکنار هدیدو لدو تسد

 تبالو كالس ( 1006101 ( ی

 كنب زفروکینالسو هدنغاتسو ] ك
 هرتمولک ۵ ۰ كکننالسقرهلوا هدنن رقیه رغلحاس

 و ناتو نکا كنغاط سویی واهدنسیب ضبونج

 «بولوا هبصقرب یزکاضق هدب رجا هرتمولیک ه
 یساسلک ۲ ۰ یییرش عماج ۲ .یسلاها ۱

 ۲۰ ۰ یسیادا بتکم مور ییاو مالسا رب

 یحهناخهتسخ یرکسعو یمهلشف :یسهزاغمو ناکد
 یاهنمكنت الو كنالس یساضق نرتق .  ردراو

 «هلب زفر وک ك الس ًاقرش .بولوا هدنسییونج برغ

 رغ « هلبرلاضق هبرفهرقو كينالس سفن "الات
 8 اوت 2ام هججق رسم كنتسالو ري ساتم

 ردنلک « هدلاح ین دل وا دودحم هللا هبناتو دودح

 مق . ردعمج ییهبرق ۷۲ ریارب هلبرلهیحان زوجملو
  هلکعا طبض یرلکتا كنغاط سویهلوا یمظع
 زکلای .بولوا قلغاط هرزوا تیموم یبیضارا

 دودح ی ره تسوک .ردهووا یرلرب برق هلحاس

 رب قیا ندسوبهلوا ۰ بودا دیدحت ینسهیب ونج

 هبیرغوط ندبرغوط یغد رلیاچ كچوک قوج
 یرلکتا غاط هدنسی ونج مق . رولیکود هزکد
 وبح یالوصحم .ردروتسم هلرنامروا ردق هلحاس

 .ردترابع ندنعاونا ككراهربسو هوبم هللا هع ونتم تاب

 .رولواجارخا بارش یلیخ «بولوا قوچ یرلغاب

 یسهزوق كما بوللوا ریثکت هدیرلجاف ۲ توط

 .ردهح هدایز هد یناناوبح شاو مانغا . رلب راقىح

 مق ۰ بولوا هدنرهدار ۰ ۰ یبیلاما

 تادراو كناضق . ردلسم یروصقو مور یمظعا

 1 ردزواعم یار ۲۵ ۰۰۰ یسهونس

 - ابطا ق نانو ۱ (Ctésias) است

 ۷ ندنسابلماف سویدقساوندنس

 ٠ رېش ( هدینق ) یهدنلحاس یلوطانآ ۰ بولوا
 هدنراخرات 4۱٩ دالبلا لبقو ؛شلکه اند هدنعدق
 نە و هتس یه نوا ٠ دارددنک هنارا

 هدنئدوعو 4 شل و هدنت اط تمدخ كتسدزارد

 ` كنحرات و . یدا شمزاب ینشرات كدنهو نارا

 : رددوجوم یرلعق ضعب زكلاي
 كعدق ناتو (0انهزطندد) 0

  Ecلار ۱ 3
 هد« ردنکسا هدنرلخ رات ۱۳۰ دالبلا لبق بول وا
 هایلوصا هبمولط نالوا لمعتسم موبلاو + سما

 € ك(نوره) .یدنا شعا داجما راهننک ام ضعب ر

 ردنردب 2 یداتسا .

 (0نانهنو۳00)نونستک | دوخایا ۰ 1

 تمحاص هنسهدام «نوفسط» ]|

 ۳ 1 ارم

 ۲۰ ۸ تس
 - هژالشس ناهتدر e مات

 تیام دو نالتسم

Eیر ق كلاخ سنو یرادم  

 كنازربم حس ۳ ندهلروع هلالتس.« تولوا

N O ih meinen aid 

 كهاش راب نرو س ا هدیلهدو یسهحوز

 تافو هدلباک هدنخرات ٩۱۱ . ردیس هدلاو

 . دعا

 5 ا ناطق دوخاب) ش زاد

 كن هقوطس كولم ( قولس 3

 هربزح ندنفرط كى لرفط یسهداز مع. ردیدج

 < هلکعا نایصع هدع ۰ بونلوا صن هنکلیلاو
 بولغ« ندنفرط 3 نالوا قوس هن رزوا

 ككب لرفطو ۰ شچاق هبرعلا ةريزج ۰ بولوا
 یراق ارا ۸ 4 ِ روهظ هدننافو

 تولم هد راح EK 2 تئارو یاعدا

 ادا ش تو ن نایلس یغوا ۰ E لوتقمو

 «قرەنلوا بصل هتتم وکح مور هلسامرف كهاشکلم

AAPAكمور هقحالس « هلکغا لالقتسا  

 ر وا یسجمرب

 < تولوا ندناربا ءارعش ربها شم ال

 دع ندن رلناخ كيزوا « ردلاراخ ۱ لتف

eا = ااا ق  
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 ماعلا قوچ كب ۰ بولوا بانا هناخ زیزعلا
 ۰ رکن وا تب وش ٠ یدعانوا لک هس رلناسحاو

 دور لدی نم زا شوه را فلز لایخ بش

 دروآ باوخار ممق یب دتف لکش» نوچ سرد

 1 ه : 3
Eر هددودح لجو س هدسادیا  

 جرات ۵۰ ۵ ۰ بولوا هبصق هدنم#

 هلا نبفشات س فسول س لغ هداروا هدنسب رک

 ؛ شلو عوقو هبراح رب یلتدش هدننیپ رلکنرف

 ىلع وا یخضاق) نالوا اما كنسدح یهدسادناو

 ودل وا تحت ه دهب راول (هربف س دم ی نیسح

 ( ىلغابلا - ریمالا) ۱ ۱ در کک ۶
 ندمالسا ةارنن هاشم )2

 نیا رع هدنامژ نا و ص ۹, لا ادبع 3 تولوا

 ها ندلپملا ی درو ؟ شفلوا بصن هنتراما

Nîاحا هنس و دهع ضد ناسارخ هدنخ رات  

 تاد رب رویغو روسح ی ید نعفلوا

 یش هت رلساح رهنلا ءاروامو مزراوخ « هلغل وا

 اراخمو مزراوخ هدنفرظ نامز زا .دارهدبا قوس

 هدنتنطلس رخاوا كکلادبع ن دبلاوو یدنقرعم و

 هب هیمالسا كلامو حف یخد یهناغرف هدنخرات ۰

 نایلسیردارب :بودا تافو دبلو .یدشعا مف

 هلبا هبلاراشم كهمجرت بحاص هجدا سولح

 ندنسوتروق « ندنهدلوا قوزو یس هرآ

 هدنتکرح و : هدهسیا شا نایصء نالعا

 هل وا صوصخا يلع «بتولوا عبا هنس دک سیل

 فرطااوا ( یغیدلوا شغا لزع ندنتسایر مع

 كن هبيتق ًايفخخ یرکسع (یادفلا ناسح ن مکو
 هدب رڪ E یج E هلک عا قیوش هنملع

 رار هللا یثک رم نوا بوسنم هشنادناخ یهبتق
 ۰ زدرلنشعا لتق .هد هناغرف

 دیزب لسم یردب . یدشعا

 دلو هدنګ رات ٩

 نانیعتم كە واعم 1

 . یدیا ندنلار

 -ارمش ناتسدنه ( نسح دک ازرم) ۱ لشق

 نهرب لصا نع ؛بولوا ندنس ] 2
 ؛ سا تاشن هدیلهد « هدلاح ینیدلوا بهذلا

 باوت « هل رعچ ه وهنکل < نودا ادتها هدعب و

 3 0 ؛ شعا باسا هردنح ندلا یزاغ

 اچ قر 9 0 ۱ ۳۹۰۳
 ر هدنناسل ودراو یمراف . ردشعا تافو هداروا

 «تبرشراهح»و «یلامالا ةرجش» و یراعشا قوح

 هلسناونع « هخاصفلار » هلمسهموظنم یا هل رل او نع

 ./ودراو یلاود بن صو یهسراف دعاوق 3

 (هیدنکلا برکیدعمن سقتن) | ها
 «بولوا یسهررشمه كسدقن ثعشا ۰

 یعنوا نسدنفا ( لسو هيلع هلا ی ص ) تانناک رف

 وا « هدهسراشمرورب س ینییدنک هد ریه لاس
 هلوخد «هلغلوب عوقو یوس بانج لاحرا قلهرآ

 . یدشمامهلوا لغات هب ماناس ر تب ور یحو

 همالساندیکی «بودنا دادترا رار هلردار هدمب

 ترضحو «شمراو هح یا ن همرکع 9

 ازج یخد هنسیکیا ( هنع هّلایضر ) قیدص یا

 هللایضر ) رم ترضح . هدهسیا رلقسیا كعا

 ندنبنمّولا تاهما «ندنفیدل و عوق و لوخد ( هلع

 ناس یتیدلوا سأب هدنسهمراو هرخآ «بولوا

 هلیتق ) ندیژل نب ساع یب .  یدراشمروب

 هللا یضر) قیدص رکب وا ترضح یغد ( دعس تن
 كناعما و هنلادبع < بولوا ندنحاوزا تل ( هنع

 توا لان وتلا تم لطف )دم ندیسملاو

 ناب لو رخا تشوبتب وا تقاو 4 هب ردبعلا ةشرتاا

 هدنسانع رد ثرالا نن رف یرد « بولوا

 لتق بوشود رسا « هلذغل وب هدننابم نکر شم

 فهم نایالشاب هلی وش هلت « هدقدنلوا

 : یدیشاوا بج وم یت یون بانج ۳ «كرةبلى وس

 ةنظ۰ لالا نآ ا

 قفوم تناو ةسماخ خج” نم

 هاه ن بلطاادبع ن ا 2
 هللالص) تانناکر شف (یعشاماا 2

 ترضح «بولوا یسهداز ع كزمدنفا (ملسو هيلع

 الخ نامز 2 ( هنع هلایفر ) بلاط یبا نب ىلع

 ۽ شفا و یسالاو هندم هدتناور رب و هکم هدنتف

 هدنتیع« نافع نن ناک ن دیعس هدننامز هن واعمو

 باتج .ردشلوا دیهش هداروا «بودنک هدنقرر

 . ردب ورم ینیدلوا ماش هیهانبیتلاسر
 تست و

Eهدنساضق و قاس  

 هي هعفادم هدنسبب غ لاعث هرتهولیک ۳۵ كیوکساو

 ینا
2 



 ۳و

 « بولوا زاغوب رب مکعسم یعیبطو یشیرب ولا كب

 + رودنا لکشت هدنسهرا كغاط هرق هلغاط راش

 اچ (جانیل) ندنرلعبات كوص كرادراو ندنچاو
 لو ریمد ندیک هبه و ورتم ندکتالسو « روقآ

 - ذمو هدنلخدم یامش كزاغوب و رک

 هدنساقتلم كنب رلباچ (هقعدورن ) هلبا جانیل روک

 ریمد روک ذم ۰ بونلوب یغد هیرق رب 0 و
 -ارخ هملق ر a هدن رقو ینقومرب كنطخ لو

 یعافترا دلزافو هدهزوک ذم هرق ۰ ردراو یر هب

 بسک یرغوط هبونج « بولوا هرتم ۵
 رادراوو هنسهووا ,RE ۰ درود ا طاطعحا

 . ریلنا هنسیداو

eهرعلا ة زج ندنتهج لباب ناطق و زوج 1 ده ۳ ۰  
 E هدهبناع هطخ هلن عمه

 یسیجرب كراندبا سیسأت

 و تام ردنو نظم ینیدلوا ندح و دافحا

 «ںولوا یو م یفیدلوا

 و ندنو و سعشلا دبع ه دعب ب رعل د

 اکوب هت راک هرکص ندنو 3 بور وس مکح رھ

 .ردشملرو یان رلیربج هلتیسن

 هرس اوا ندلام 2)
 ءاهقفو ندایدا ۷1

 تراک
 ند هبعفاش ء

 لوغشم هل س ردنو هدافا E قشمد <« بولوا

 .ردشما تافو هد۷ ٤ «بوغوط هد ٣٨۸ .یدا

 وش Ss ه دنقح هب راح 9 هدنع”ا ) ںولق )

 : ردندنرامشا "هلج هءطق

 بوذک هیفوهویع# معز

 لهرکذا كبلقام لاقو
 بولق یتعلا ىل ق تلقف

 بو وای سا كترذ چاق نده اع

 ی همادق ورم ولا ( یقورعم ۳

 كن وعظم نس نامع هک رد ) یو 1 یر رةلان وعظم

 همادو

 نير ن هللادبع هللا هصقح نینمّولا ماو یردارب

 لوا د ۰ یدبا داد ال ( مهضر) باطما

 هلادبعو نام یراردارب «بولوا ندرلناک همالسا

 هل رلازغدحاو رد و ؛شعا تر هشدح رار هلا

 تفالخ ع ردشفل و رضاح هدساورغ سا

 TT رد ق £
 1 اس لوا و لب رح هدیقوراف

 ردشعا تافو هدنشا ۸ هدنس رش

 ثناذ کیا ندنسارمش ناتسدنه ۱ اف
 : ردیصاخ

 ۱۱۹۱ (یولهد هل هردق هاش ) یسج رب

 راصا هدشهدو ؛ شن وط هددانآ دش رم هدنح رات

 تافو هددای آ دشص هنن هد ۱۲۰۵ :بودا مایا

 ناوود برم یواح یی كس هرگز ردشغعا

 یمهموظنمرب هلدناونع « راکفالا ماند و یرامشا

 2۵و راد

 كنک اح لابو ( هلاةردق جش ) یسیعنکیا -
 تایح رب كد هنیرلخمرا ۱۲۸۰ «بولوا یسیشنم
 و و موم یا هجور . ىدا
 ناوک ۱» ۰ « تردق ناود » ( موظنم ) : ردراو

 ۰« تردق راهزا » ۰« تردق رازلک » ۰ « تردق

 یاییک» ۰« تردق یاشاع » ۰ « تردق یارح »

 تابرم» « «تردق تاساعع» (روثنم) ۰ « تردق

 . «تردقتایاکح» ۰ « تردق تامقر » ۰« تردق

 دف دو ناظلس و
 ندا و ی ۳ یاد رج

 راناسحا قوحكب هارعشوینیدلوا انشآ هتیسوم

 . رد وص ا

 هدنرود ناځ ناب ا | یردق 1 زا نایلس ناطاس

 یدیح نانلو مالسالا جش
 ۰ رداع یغیدن اللوق هد رعش كىنىىلح رداقلادبع

 [ .هلروب تعحاص هنسهدام «یلح رداقلادبع» ]

 1 بولوا ندنسارعش نارا

 « هلغلوا ندراجګ . ردیلزارمش ۱ یردق

 كن هدشتدوع ۰ یک هنیناح نکد هلن راحم

 ۳ وا توش . ردشلوا قرغ هلع اب

 قوش هلهشز نم یاپارستخوس عیش وچ

 تسيل ادیب هجتن ار ماد زوس زونه

 داف نوا شدت

 it E ۱ اشا 0

 ہدنرلتنطلس رود كن راترضح نمدنفا ینا ناخ

 تلود یارزو شمک هللیلح دنس« تااکو ساب
۳ 

 هدا نع هدنحشرات ۱۲۹ «بولوا ندهناغغ

 قاح»ا ینرصتم سیربق یرد .

 ا
NN 



TG a NS 9 

 لغوا كس دنفا نیما 9 بم باتنیع اشا 7

 یدنفا عام سیو هعقو یجرتم سوماق و

 جش یرلالعا دج . یدبا یردارب كموحص

 هد ۱۲۱۱ هجرت يیاص .یدیا ید رس

 ضعب کند هدع) و هنکلدقم س ون هدیاتنیف

 قلیسشاب یجوبق « قرهنلوا بصن هراترومآم
 هتداعسرد هدنخرات ۱۲۷ ٤و ؛شقا زارحا نس هنر

 هدعبو هنغاا فا یسهطوا هجرت لا باب «كرەلک

 ؛ شغلوا نيت هنکاجرتم تان ءللام ساع

 هشيتف ىل یبا مور فیاشاب د ىلسلرېق مظعا ردصو

 هد ۱۲۷۷ هدنتدوع «بونلو هدنتبعم هد ت٤ نع

 بصن هنالادخک ویق یالو دیرک هلبا هات ةر

 هرم تراجت ساع د۱۸ ۰
 هتسو هلیسهبنر یسناث یلوا هد ۱ «هنتسایر

 «هنتباتکش اب ازخ سام هرکص تدم رب «هنتراظن

 تاماظن و نیناوق هیلدع ماکحا سلم هد ۲

 نش لوا ؟بر هد ۸: تاک ق
 « هنتسایر رحم *هرادا سلم هللا یلوا

 هنس وا هنو «نیمآ هنفلاضعا تاود یاروش

 هد ۵

 هبهنارا دودحو هدادغب هلا هداعلا قوف ترومآم
 یاروش هد ۱۲۷۰ ۰. یدا شفلوا مانعا

 «هرزوا قلوا هدنسهدهع هش ینلاضعا تلود
 دعب «بونلوا نیبمت هنتسایر هدلب *هرئاد یجتل 1
 ۸۸ اک ندق دلاق وسام هنس يا لزعلا

 ۸٩ «هنغل راشتسم ور هد و ی کاو و

 هنس وا هنو هنتسایر هیدلب "هرااد یعتلآ ۳ هد

 ار هنفل راشتسم هعفان ات هلب | الا 2 هنر

 «یرظان هعفا هد ٩۱ نیا رمث هد ۱۲۹۰و

 رهش انا هد ٩۳ «یراشتسم هب رح هدنخرا ۲

 .هدهعو ؛شلوا یبر تاود یاروش هدمبو ینیما
 وا ها .یدبا شلروم هجو ترازو هنر هنس

 ٩ ۵ «بولوا یدلاو دا دنا اقامتمو ساوہس دس

 هنو هنس هل اح تراظن هبلخاد هلماج نددادفب هد

 نیت هشراظن نداعمو تعارزو تراجت هنس وا

 دنسه تلاکو شاب هد ۱۲۹۰ «هرکص ندقدئاوا

 ندقدلاق هديلام و هلیلج
  E«قرلروس بصن هنکالاو هنر دا ۷۱۳۰۰

 یماکرد ینارسو «شغعا لاحرا هداروا هدنخحرات

 ماقم و تدم ؛ب

 س د ق 10
 مولعو ینیسرافو یلیع .ردشغل وا نفد هدنراوح

 «بودیا لیصح ید شم یهیمالسا تاسداو

 زیلک او زسنارف رک یدندورو هتدامسرد

 ءا «شع رکوا ید یبهدیدج نونفو ین رلن اسا

 . یدبا تاذ رب مقتسمو رور قرت تب دا

 زاطلس رصع ( د۴ ۴
eاشاب  i O: 

 .ردیل هیفوص «پولوا ندارزو CN ارد

 هلتهج ینیدنلو نادوبق هدنو ام یانود یسهعمع

 شن هدنواه نفس هدندورو هتدآاءهسرد مد

 هلتمدخ یافا هدانود هدهنس ترد یللا «قرل زاب

 زارحا «بودیا بنا عطف

 «بولوا ارد نادوبش هدنځ رات ۱۲۳۲۸ .يدشعا

 هب هس ورب و لع «هرکص ندقدلاق هدماقم و هنس رب
 هداما یقرازو «ه رکص 4 تس نچ رو : : شذلوا قل

 2 بو ؛شش وا ب E دی رک هلا
 هنغل را هتخا هوای ندق دلاق هدکللاو و ردق

 «هلکشا ماحرتسا
 هنس شب نوا «قرهنلوا دعاقت هلشاعم ینوتسم

 ندق دلوا تل نع نازک هشوک هدروک ذم رهش تدم

 ینیدلوا زواحتم ینشای ناسقط هد ۷ 6 ءام رگ

 .ردشغا تافو هداروا هدلاح

 كس هطخ نیطساف ( 1۵۳0:۵100 ) ۱ دق
 كذاف رهتم لقتسم نالوا یمانمھو س

 كم ) هدیرع «بولوا رهش رب رومشم یزکسم
 (سدقلا تبلا) دوخایو سدقم (هل رسک كلادو یعف

 یا هحارع .ردفورعم هليا (AN) ًاعدقو

 هدنلحاسزکد ق۰ .رد ( ملشروا) دوخاب ) ماسورب (

 هدنقرش هرتمواک ۲ لر فا نالوا یس هلکسا

 قلغاط هدننیغ هرتمولیک ۲۸ كنلحاس طول رحو
 لامش ضرع ۲۵۳۲۰۳۰ و هدلحم رب عفترص و

 .ردمقاو هدیقرش لوط ۳۲۵۲ ۰۲ لا
 یاعنم «بولوا هدراب ر لئام هلام ندونح

 ۳ هدنسال مش

 قسهسر هنادو-,ف

۳ 4 

 یتماقا هده سورو ی وفع ءان

 رب مظتنم ريغ رهش .روینلو هووا
 رونلوا رود هدتعاس رب «بولوا هدناکش لیطتسم
 هلروس ر نیک اهرم ای هافتعافترا هرم ۲

 ؛ ردطاحم

 . ردراو یسهداح دوس چوا و یوق

 قرش لامش «بولوا مقنم ههل ترد

 ید «هرزوا قتلوا دودسم یتکیاو

 ب_یعلشاب

 ۳ دس6>



 س د ق
 رومثم هلیغانوف تموکح هدنو و یسهلحم مالسا

 یییغلاع . روینل و هسدقم *هرص و یصقا دحج“

 (هماق)هدنو «بولوا یسهلم نابتسرخ هدنسهشوک
 یسیع ترضح هروک هاراصن معزو نانلوا ریبعت

 اسالک كوب نالوا یواح یک دق سم ك(مالسا | هی ء)

 ۱ رارتسانم و دیعم ددم:هص وصج هب هفاتخم تام اچ هلا

 راس و هراسور یخد هدنحراخ كروس .ردراو

 هحرآ » بولو راود و هذا ص وصخ هناما>

 هدنسهشوک بر بونح . ردشعا لکشن هلحم رب

 یسهلحم یدوب هدنفرط قرش بونج و یمرا
 یدلاها .روبالو

 بق هلا رب ؛برعو مالسا یرادقم بیرق هنغصت
 فلت ینجا و لر یروصف و یدو یرادقم

 كرڪ . ردنرابع ندران ایتسرخ بوسنم هرلتلم
 ءایبناو یرلهاکترایز هدنراراوجلرکوهدرمشلخاد
 یواح یغراراکدای ث؛هیاقو و یاوحا كاشارسا ی
 كرکو هدمالسا كرک سدق ۰ ردقوچ كب یناماقم

 ر, سدقم هدندنه رلیوسیعو رلیوسوم
 مجم راوز ندنفرط ره ياد «ندنغيدنلوا

 هلیساطعاو دخا كراوز هعلشاب یسیلاها «بودیا
 . زرا هللا هلا یرافدقارب هدنکلع كرانوو
 مولعم ینیدنلوا انب ندنفرط رلیکو تقوهن كسدق

 ثلمارسا یب یرب ندیکسا یجنآ « بویلوا
 كن ره ( مس ) دوخاب ( ماس ) نالوا یزکم
 یرلاروا نوبناعنک هدعب .ردنونظم یعیدلوا یبع
 عقاو هدنتشوا ارش کیدم «بودیا طبض

 هبصق رب هلیمسا ( سوبب ) هدنسهن ( نویهص )
 دالبم(مالسل هیاع) دّواد ترضح .یدرلشع | ا

 كلم لوا هنس ۱۰٩ ند ( مالدلاهیلع ) یسیع
 ندسوس یرلساهنک «هدنغبدلوا لئات هتنطلسو

 .یدشاهطاحا هلروسر و طمع یرهش «هلحارخا

 سدقم تب لصا (مالسلاهلع) نایلس ترضح ینلخ
 یارسر صوصخ هنندنکو یروپشم دبعم نلنید

 نیزت و عیسو اهدتاقر یرهش «كر هديا ان
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 دع رهش

 هلیسانعم « سدقم » هرهشو ندتفو وا .یدشعاآ

 كنودوره « بوليرو یان ( هشيدق ) هصناربع
 . ردطاغكنو یخد یمسا (سبندق) ییدتا رک ذ
 یس د قم تب دن رلکدتا طض ینیطسلف رلیرو ۲

 روا ورضل «هدهسراشتا سرخ

 «بولوا هدنرهدرر ۰:

 ۱ سس ۱ ۳۳

 ج تازابتما ا ۳ ی د ۳

  سدق « هرکص ندننافو كو «هدهسیدمدمر و
 « بونلو هدنسهرآ یولمفئاوط ماش هللا رصم

 ؛ شلوا بارخ « هلغلوا لادجو برح نادسم
 نک سدقم ت ندنفرط ) دوره ( هدعءا و

 «هدهسیا شغل وا ریمل رهش و ا, هدنروص نطنطم ۱

 مده نوتب ب ( سوتینا ) هدنسب دالیم, را ۰

 هرایوسوم گسدق هلبیرخت وب .یدشتا برخو
 مور هبنیطنطسق هد «بول و ماتخ یروم4 دام

 ییدیاعم لدنرظن طق ینانایتسرخ یراروطاریعا
 سدق ۰ یدرلشا هیس ( ایا ) یرمشو راما |
 ترد لدنف رط مالسا ةا مع هديره لاس یک ۱۹ ۱

 باطخلا نب رم ترضح « بونلوا هرصاحم همفد ۱

 یعدق دیعمو ؛شفلو ایست هنمدنفا (هنع لا یضر) ۱

 لح تناصتا دجسم ندنبناج هلا راشم هفیلخ هنر |

 نب كللا دبع هدسب « قرلروس نيەت یبارحو
 لها .ردشفلوا 9 روک ذم دم ندنفرط ناوص |

 « هدنراکدشا] طبض یسدق ین معتم هو رک بلص

 ییاصقا دعس « بودبا ترافو برخ یرهش
 دلا حالص هدع) < هدهسراشع | لیوح هناسیلک |

 هنیلسهدرعمیروک ذم دهسهو «سیلخ یمدق یوا
 كوي قوج سدق اعدق . ردشلا عاجرا

 هدکا و هک دیک ندناف آ یییدارفوا «بولوا

 «قرهلافوچ یبیلاها ندیکبهدرنامزدلوصوب «نکیی
  یروس ا . ردشمالشاب هكا تیمها ا

 یرالع كروس یرلندلوا شعای كبیاص لها

 . نامیلس ناطلس یلوق «بولوا سسوم هنیرزوا
 . قاعصنزاب یاوه ۰ ردشفلوا ان ندنیناج ناخ

 رهن یهدنفارطا «بولوا قوئوص هقدلوا نیشیق
 نوشز «موزوا زوم ءامرخ «نوها «لاقترو هد
 الو لا یماجا دل لمومراسو

E ۳ة كدتکلم ماش .  
 هم دق هطخ نیاعسان هدنس واح س

 نک و .لقتسسم ترابع ندنمظعا مق و

 هلمسا كضرش سدق زالوا یزکم «بولوا
 ین ) ندرآ ندنلحاوس زیکدقآ ًابرغ .ردامسم
 «بولوا دتع كدهرجا رحم و هنسیداو ( هعیرش

 هيت یار, ًابونجو هتبالو توریب ًافرش
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 را ا نطق و ندر اس لارا تاک
  5 ۳رادعلک نآ ندید زا کیم منم هک یا

 راد روذعم ایم یاد ارلد تلاح تحاح هشرآ کت «قدنعب دال وا ثح هدنسهدام

 دم ن دجا نبا وا ) ۳ قمروس تەح أ رص ههر وک ذبم هدام بوسوا (

 بولوا ندهیانح ءاهتف مظاما یرودو . ردا اضتقا «
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 هن زص هدم زا زا هلا ا
 دف

 كکو يا صوصخح هنس هلق ك 9

 کدو شالا سدق ) هر «بولوا غاط

 «بولوا قوچ یرلاعم .رینبد ( دوسالا سدق )
 .ردراو یرهلکرخو نوبق كبو ا “لبق

 «بولوا هبصق ر هدشرف سج ۳

 جن ندنفر ط هنس>ح ی لمح رش ت

 3, هدش رق .ردرو دم هدحوتف بتک ینیدنلوا

 . ردف و رعم هاک حد سد ق رب «بولوا لوک

 یوا ( يلچ دم هداز 1 4
(nندنسارعشو 1 یرعه نرف  

 رو ندقدنل و هدراکلءردم ا ۳ «بولوا

 ردم E ندقد_نلو ییامو بو کیم یار

 «هلفعاب PE کیا ردنک «بوللوا نايم هنثولوم

 :ردکن وا تب کیا وش .ردشا تافو ةو

 نکیا هدتجر الآ اد

 ردب وردتوب رلناق هل

 ردقعالغا ماد ندلغوط

 یدمردلوک یخد

 كناذ جوا ندنسارعش ناربا ِ
 : ردیصاخم ل 6"

 «بولوا یلسوط ( ناخ دم یجاح ) یسیجرپ
 «دكرهدیا تاحر هناتسدنه «هلغاوا ریکاد ندننطو

 هشناونع ارءشلا كلمو هتنافنا و ناسحا تناهعهاش

 تافو هداروا هدنخرات ۰ ؛شلول و

 اتم ارادن هل اونم « همان رفظ »

 یناود بل مو یسیونشم رب ی یناحوتف كبلا

 ردکنوا تیب وش .ردراو

 زوده

 نارود کی

 یشیا

 نآ رب هظل رب

 ۵ ۵ و

 . ردشع |

 نایصع یازس اج ۲ تیج غ اإ

 دندرک مارح ام رب قیکود شیاسآ

 یردب «( یئالب رک نیسح ریم ) یسیعکیا
 ؛ شمغوط هدراوزبس «ه دلاح یغنیدلوا لالب رک

 رهظم تكباخ د یا اروا «هل احر هتارهو

 ردکز وا تب وش :یدنا شاوا یناسحا

 ءاهقف .یدیا ییر ثنهیفنح ءاهقف هدننامز

 هلا ا وا نداساسؤر هعفاش

 رکب وا یحاص دادغب رات .ردشلوا یرلهضراءم

 ثداحا تاورو عاقسا ندهجرت حاص با

 «بوغ واع هددادشب هدنخ را ۲ .ردشعا هغد رش

 هدهتف

 « رصتخا » نالوا رومشم هلتفاضا هنمسا ید

 قالات ضعب اشو یربتعم باتک ر هلسناونم

 . ردشعا تاوو هداروا هشس هد ۸

 . ردراو
 ر پولو تب ست ییدق ۱ E لع یاشا 3

 روهشم ید هل تراهم یهدنلم ] ۰

 :ردکنوا تب وش . ردیلن الیک . یدبا

 یجم ییاج هدش
 یجک ییالب

(Kra)| |دنه نسهر زج هبش هقالام  

 خیل ۳ ردا و هر >

 ها E ىلامش ض یع ۱ ° هلا ۳و ؛بولوا

 دنه ك هرتلکنا .ردهرتمولرک ۷ ۰ یک او «ردءهقاو

 كخزرب «بولوا دن ردق هخزرب و یناکزتسم

 مایس یسیقرش لحاسو ههرتلکاا یسرظ لحاس
 هدب رق دو كح یهدنسهرا یسکا هر دم ات هنتلو د

 قشاعو ور ما هدید
 زاب اص تس هدوع خر

 .ردراو ید هبصق رب هلسا و هدنغار وط مایسو

 هدنسیشراق «بولوا یاناطبو قلا یسیرغ لحاس
 هدنهج وب .روینلوب یمهعمتجم ریازج ( یرام )

 یسقرش لحاس .ردراو یایلو یوق چاق 5

 .رولوا -2۶ رلغاط هرص رب هونج نرلاهث هدنب رق

 «بولوا ردق ا

 كخزر و .رد ېک ندنلنیچو ییالمو یلمایس
 ود 2و روصت هلتاضد یدادک

g~ ) Crater (شکار دا  

 یاس بارز ی ابولوا نییزرلو و
 گلد هننافو كربلا راشم ریکناهج «رار هلسءاللوق



 ار ق

 ندشافو كيلا راشمو ؛ شمهعا اه نمجو

 طلا نانو راو هبیودک ام هرکص
 ) نونارق ( عئار هدنخرا ۲ دالسلالق

 ۳ هرات آ نانلو یردب اق هدنسهب رام
 ؛ شلوا بس هفمرتاب یناقدر ۰ كرەدىا

 هد یکی دتا یشراق ۰ ( نموا ) هد ۱
 ۰ ردشلوا لوتقم

 یا كعءعدقف نانو ی ارق

 روپشم « بولوا ندشویپک] ل
 یلعم ك ( نونز ) میکح و یدرک اش كسناجوید
 هدنرلخشراب۳ ۲ ٤ دالیلا لبق «بولوایهبیت .یدیا
 نوا بیقعل یتکلسم كن داتسا . ردشع اتش

 میس هشرلب رهشمه یتاعا «بوناصیکلمام نوش

 ینیدلوا لی رشم ردناتو نیکر چ فی . یدشغعا

 لاو ا له ا هفت € هځراه ) « هدلاح

 شمراو بودیا هقالع هنسردنک نداق ۳ نکنزو

 . یدبا

 | پیت
 ه هنن | هدعب « بودا هفسلف سیردت هدننطو ادتا

 سوور هلیاغوا تنورعچ هداروا « كرهدیک

 هلاسراف سویپ مود .یدشغلود هدنسردت هقلح یخ د

 ترایز قوسلیف وب بقامتءنتیواغم ( هلاتچ نمی )
 ع یدیا شلوا رهاعم هنت السا «بودیا

 .ردراو ییاتکرب هدقح

 سوزن ارف
 EE Ue 1 لوا هئس ۵ ۲ ۵ نددالیم ¢ بولوا

 یغیدزاب . ردشعا تافو هدنشاب ٩۵ و ؛شمغوط
 یراهرتف ضمب زكي ندنرهکعضم یقانتوط
 .رددوحوم

 زارا ( دم نرلارو

 ی ا ۱ یرارف
 ااا عفلاوا نیلا حرسم یردار نانلو ببط

 كماشرک | « بودنا تلحر هناتسدنه مدکناو هلبا

 شد 2 ۵ قدرت هاو لم هنلوسق نفتح
 « بوشلو هدنتمدخ ثیاخ دما ۳ نالک

 .یدشق|لاقنا هنوزف هرکص ندنالقنا كناروا

 : ردکتوا تب وش

 یابکح میدق ناتو (0۳۵۱:۲۵6)

 .ردیلللدم «بولوا ندننوماشم

 اور ریبعت

(Cratinus)كعدق ناتو  

 ندنسا ر«هش سش ون هک غم

 ار ق ۳۸

 مسرتنآذا یو مسرتد شافج زا نم
 دنکت افو] شندرک افجب نم رع هک
 ( Crasnoiarsk ( اد
 پی 4 رش ۱ ور الو و

 هدنقرشهرتم ولیک ۲۱۰۰ ك( قسلوو ) هدنتهج

 ا ( یمنی ) ره" ( هترایاتسارت ) و
 هبصق را! ی زکر ك:تلابا ) (E هدا کی داکود

 روک اا و یدلاها ۱۰ ۸۰۰ «بولوا

 .ردراو یرلن دع« راسو ریهدو
(Crassus) ۱ ۵دا كرلټلامور  

 تا نولاقو اطخ رومجم سوس ر

 ا دالبلا لبق «بولوا ندنن
 .یدنا شاوا سولسوف هد ٩٩ و

 هد هس رص ((:۲۸۵0017۷0۱۶)

 هرتمولبک ۱۰۰ كدارثلب

 « بولوا هبصق رب یزکم
 شولیم . ردراو یم هنا وط و یسل اھا ۳۹۸۰

 كد هنخش ران ۱۸۲ «قرهنلوا ذاخا زكرم ندنفرط

 | چاوبوغارق
 اضق هدنساق رش بوئح

 .ردشفل وب یرقم كن راسن رب هییرص
 .ونحو هدنحراخ كبهرهاق هدرصم | سس

 كروک ذمرهش «بولوالعرب هد | ى
 هللا ( هر ) یعفاش ماما . ردیسهربقم كوسب كا

 یرلهر كريهاشم و مظاعا راس و نولوط نا
 رب یم“ هلعسا و ندنموق رفاعم هلیتفو . ردیواح

 «هل لوا لزا هنحراخ كطاطسف نع هاروا هلسف

 ردشع | هلند اع یا e ءهل دىق

 .ردراو لحرب لما را یخ د هدنج راخ كن هب ردنکسا

 هلا هرتاموس ((۳۵5۸۱۵۵) ) " هلی

 یءدنسهرآ و 1 | اواقارف
 هدلاح ییدعش « بولوا هطآ ر هدنزافو هدتوس
 .ردهرتمولصح ۲ او o یو هب رغ ندقرش

 ندنسمالتاپ(یلتشهد نالوعوتو هدنخشرات ۲۳
 یسضارا .یدبا هرتمولیک ه یا و ۸ یو لوا

 ۰ بو الت اپ ندرب هدروک ذم ځرات « هلغل وا یاکرب

 هجا تب وص ا و شهدا هاوه ینصا كەر زج

 قاهتروا نوک ییا ددزوت ناتلاق هیاوهو ؛شعأب
 ۱3 ار مد د «بوارنک همک

 تاهرزح كوب SS «هلم وعه هننرزوا

 یرلجاف۲ و یهبصق یبا نانلو هدناحاس ییا
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 ۱ ر ق ۱

 ههرک یسادص تنهمالناپ و شرف و

 هلس هداشرف آ نعل هدنف راف رب وا هل. هاع كرم را

 هلزاز ردق هبرعلا ةررزج و هبنواج ؛شقلوا سح
 ك:ذوک هجرلنوک ندرازوم ناقلاقو ؛ شلو عوقو

 | خد هدزمتکلم «بونروک ق لب مرق رب هدننوظ
 هدنرلتهج لامش تیابوروآ اتو ؛شغاوا هدهاشم

 مال یک و رات .ردشاب زون هن رزوا كراراق

 .ردش هّعا طض ییسلت دش ندنو تي هدض را

ıCracovi )داغ ازش )  

 a هتل ود نار ۱ هب و وفارف

 هدنسبق رش لاعش هرتءهولبک 4۰۰ تلیهنایو هدنسهطخ

 قرهلوا هدنض  هرتمولڪ ۰ ثكءرلو

 ی زکر اضف هدنرانک یلاعش می لوص تیهلوتسیو
 « یسیلاها ۷۰۰۲۰ « بولوا رهث رب
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 : وکر ب هدنرزوا دارېن . «یراهبفیض اک
 ندرهاتم زاسو اتدیرللارف ناسا یا «یسیرب

 هلیساسدلکر ب كوس یواح ینرارازم كنو دک چاقرب

 طوبرم اکو و یفوتتلاراد «یناسیلک :۰ رکید
 - هاب تانانو یسهاحدصر هلیس هنافتک رب كوس

 «یرابت کم 4سدقت میانص و تراجتو عیانص «یس

 تعارزو میانصو مولع «یسیدادعا بتکم یلخاد
 ردیا ضارفا هقآ هشت اف یراتسج تراج و

 راشو هخوح «یرل هناخغاب د < یمی دنص تبثمآ رب

 كاشيا ىليخو یریاش 4 هدهنس «یرهقراف

 كننللا رق ناتسهل تقو یلیخ رہشوب .ردراو ینراجت
 کف هدنسهمساقم تیاتسهل و ؛ شنل و قاب

 ذاخحنا یزکم كتروهچ رب فرط نانلوا

 هلیحوو كدهنشرا ۱۸۷ ند ۱۸۱۰ «قرهنلوا

 هنتلود ناتسراحمو ابرت-وآ ؛هرکص ندقدلاق لقتسم
 تثبه .ردشفلوا قالا هنلاا الاف هلنفلوا دارت

 یخد (قینروق) رومشم نالوا یدجوم تلهدیدج
 . ردنوف دم هدرهث و

 اسراف هدهبلاس ( ۲ 1

 19 قرش تك ( 1 | دف 9
 رتابیتن ۲ هداروا رلیلهنتآ «بولوا هبصق رب

 .یدرلشاوا بولغم ندنفرط رتارق هلا

 یاب« كنادوارآ ( Cia ۱ | هار

 هردوقشاو هدنسي رغ لاعش |, ۰

 كرت هغا_ط هرف ارخا هدنسس ونج برع كناوک

 سا

 بار ق

 2 هلبا نوکلواو راب «پولوا هیات رب شفل وا
 یدلاهاو هرتمولیک مبرم ۳۷۹ N 4 اسم

 1 مالسا هرزوا تن ا و EI ج ناه

 را ارق لصا و ۰.۰. «هرزوا

 رلناوڪگاب رهام ك هدنرلحما «بولوا رلمدا ناقش لاح

 ۰ ريشا

rani) اعس هلاحرت " هدهبلاس )0(  

 4 هدنساضق هقابالا نارو | هاف
 a یرب ندنرلعات لوص تنوماتو
 هیصق .ردراو یساعها ۲ 4۵ «بولوا هبصق رب

 .ردنوکسم هلبا یلاها خالوا "الماک یراراوجو

Craiova )قالفا و )  

 ۲ ۰ ۰ كد رکب و هدنسهطخ هوونارف

 ( لو )¢ م) ات هب هن وط قرهلوا هد رع هرت«ولیک

 رهش ر 17 كل اا ( هللود ) هدنرژوا یره

 کم «یسلاها ۲۲ ۸۰۰ «پولوا

 یزوط اق هدنراوح و ۳ ت-انم و اسلک ددعتم
 نی کم كوالفا ك ک هلیتقو .ردراو یدقم

 ادعا

 . ىدا

 لناذعیرعهنرف یجت وا (هاش ریما) | ی
 . ردیلتنزا «بولوا ندنسارعش ر

 :ار کم وآ تب اک
 ج 7 یبشقن افو یعخ یهزاب

 هنکچ نسافح هراپهم وا یدلوا ردبا رهم

 كاد یا ندنس ارمش نارا

 : ردیصلخم ۱ برف
 « بولوا یلزاریش ( حاتف انالوم ) یبجرب

 هاتسدنه هدنشاب مک دنتنطلس رخاوا كهاش رک |

 شمب هجاروا هدننامز كریکنامحو ؛شا تره

 نیفرش نیمرح ترایز و «شفلوب_هدرلترومآم
 تافوهدنرل+اب ۷ ۰ هدنځګ رات ۱۰ 5 .یدیا شما

 وا یار وش .ردشعا

 مد یا اه دیش

 مد یاضعا دش روبنز هلاخ نوح

 مد یایا رس دعا رد ۷ ها

 مد یاو مد یاو مد ها ویا

 راعشأ هعل اطم طم «بولوا یلدنوامد یسعیا ت

 مدآ رب نکاس ؛شمییچ یر هبا ناراپ تبسو
 شا در دگ وا تل وش ٠ں

 كشر دیوکیمو دصاقوا رب متسرفیم
 ول اس لزا هک ابادخ زا دف یرس



 جد ق
 هدنفف صتف رادکسا كنتناما رهش لا 8
 بونج هرتمولک ٩ زی ا

 هدنلعاس یزکد هرس قرهلوا هدنسیفرش
 اضق عقاو هدنرزوا یطخ لو رمد دیمزآ و

 قوچو یسیلاها 4۸۳۰ «بولوا هبصق رب یزکص
 ره ندلوبناتسا ۰ ردراو یرلهعگاب هزبس هلرلغاب
 تعاس مرایو هدنتسوا . راک بودنک روداو نوت

 E ابی یه رق (قجهقای) روهشم هلیساوه تدایچ هدنلاعت
 ندنسمور مسا ( ى اتراق ) «هدهسروینروک ېک

 یبا هجوق یساضق روا ًاراصتخا
 ترابع ندنمق یبونچ برف كنسهربزج هبش
 هللرلاضف هلیش الامت . هزوبکک اقرش «بولوا

 یخد ًابونج « هلیس هبدلب ههرئاد بوک یضاق ابر
 ندهرق ۲٤ اضق

 نالوا دودعم ندنرل هيفىص تنها ِ ردنک

 هاضق و ید هشلامو یجاتسو و بوڪ نرا
 هاو

 راو رتسانم ( ۰0 1
1 ۱ 

 ( هقسرت ) عیات (هرادراو) و هدنسٍب غ لاعش ردق
 طاح هژرلغ اط هدنس راقو كتسا رج یر

 « بولوا هبصق رب ی رک اضق هدنرانک فی هووا

 ناخ دم ناطاس مفلا وا یرب «یسیلاها ۹
 «ینیرش عماج ه «یرزوا یوا ین ەد اس فنر ات

 هنوعرو یتکم هدشر «یسهسردم ۱ «یسهیک *
 راذاب ترد < یساسدلک راغاب رب «یسیادتا کم
 «یباج۱ «یلاخ ۷ «یناکد ۱۷۰ «یسادتا بتکم
 .ردراو قعاس تکام رو یورف ۸

 یارتنم راس رتسانم یساضف هوحرف سس

 رتسسانم ًابونج « بولوا معقاو هدنسیب رغ لاش
 «هیغاس هردو یباضق یرخوا ًابغ «هلیساضف
 « هلی الو هوص و ندنف رط قرش لامشو "هل اهش
 .رددودح هلساضف هیل رب د ندنتهح ینونج ق رث
 یسلاها ۳: ۲۲۲ «بولوا بکر ندهرق ۴
 یرادقم هح هداز ندنف صل ارل و هک «ردراو

 ىع یروصق و خالوا ی ۶ زکلای «رافلب
 تادراو . رددژانرآ و مال_سا ىس ۲ ۹
 تافراصم و برق ھال ۲۳۰۰۰ یسبونس

 یزکسم زکلاب

 . رددودح هلب یک ۵ ص ص

 ۰ ردردت ارل 999 یس ۹-لا

۳۹۹۰ 

 ۱ زار هدنسیداو رم نک نداروا و هدنفارطا

 ندرلغاط مفترم یرلتمح راس «بوللو راهووا
 یداو تعارز لباقو هدرهووا روک ذم . ردتراع

 «ریونک «رادواج « رهم «هیرآ «یادفب هدنزارابو

 «زارک «زوج «دومرآ ءاملا هلنابوبح راسو هبلوصاف

 - وا لصاح یعاونا دكراهزبس و هوم ساو موزوا

 هدنرلغاط . ردذیذل كو قوج هدیزوراق .رول

 داراب هنودواو هتسارک «بولوا یرانامروا یلیخ
 عماج ۲ ؛ هداضف نورد . ردراو یر اغآ

 .رددوجوم نمرکد ۲۵۸ و سیلک 16 «فیرش
 0 اوج هاف ر ندقومای لالما
 « هلثلوا قوچ یرلاعرم . راردنا لامعا هرئاس و
 بول هلقا تاناوبح راسو نونوق لیخ لاها
 زکر .ردلوبقمو سیف كب غاب هداس یرافدراتیچ
 .ردط و م هللا هسوش رب هتالو زک اض

 IL هسنارف ( 0 2
 هه ر روز ا | ودرق

 هرتم ۱۱۲ « بولوا غاط رب طورم هنلابج

 لزوک هفارطا راس هلبرالوک هرجشوساو یعافترا

 ریمد ندیک ههو رغ ندنوبل ۰ ردراو یسهرظنم
 نوزوا هرتم ۴۹۰۰ هدنتلآ كغاط و یطخ لو
 ۳1 ندلن وت ر

 (همورد) كنه سنارف ( ۲ )
 - ولیک ۲۹ كټ ( هد) و یا تسرق

 هبحأت هدنرزوا یر همورد قرهلوا هدن رغ هرتم

 را بقر یرکرم
 یاحوسنم كسا و قوماپ و كوب هلراهناخغابد و
 .ردراو

 طع Christmas تک ار
 E 31 ۳ سامسرف

 . وا هر زج را عقاو هدہق رش لوط UNIVE هلا

 ۱۷۷۷ ۰ ردهرتمولک ٩۰ یسهراد طيح «بول
 یسیعدلوم ندنفرط قوق نادوبق روهشم هدنخرات
 هدافا ینانعم و «هلدنل وا فشکی نوک (مالسلا هیلع)
 .ردشفلوا هیت هلم و ندا

St. Christophe ) — تثس ETO 

  TANEا ۷7

 ۱ هدنرلخرات ۲ ۵ ۰ كدالمم هدشنامز سوبحد و

E: 



  e i eا  r O Taرم 7

  1سرا ق ۱ تم

  3لوهح لاح هجرت . 6 لات بت لوط

 .ردشلو مع ویش تافارخ قوجر هدنقح «هلغلوا

 .رردبا ارجا ی.یطرو هدن ۲۰ كزوع

۰ 1 

 هینیطنطسق (Christopط٥) ۱ ی

 «بولواندنراروطارعا مور لس
 یرد هدنخرات ٩۱٩ ۰ ردیلغوا كنامور یجنرب

 نیطاطسق ی ن زکس نافتسا 9 ندنف رط

 22 ۳۱ لوا برش 1 رار هلا

 . ردشعا تافو

(Christopheهفراعاد  

 چ وایفآ را | ف فوتسرف

 كرام دلاو یکی یسجنر : ردیعا كنیشک
 فاخ" هآ لبآ ) یردارب هد ۱۲۲ ۰ ردیلغ وا

 ندقدشایعواهل راسو بةس كتلو د هنس ید . «بولوا
 .ردشا تافو هد ۱۲۰۹ «هرکص

 «بولوا یلغوا كخرا یجندب یسیهکیا -
 ؛شلوا فلخ هقیرا یجزکس یردازب هد ۰

 ۱۳۲۹ «بودبا ریکاد ینسهمرت هلیلاظمو تایخو

 ۱ قمسق 3 ارت ارخومو ؛ شغل وا طاقسا هد

 شا طرض

 « قرهناوا جارخا و درط یند نداسیلک بول
 رامدلاو یجدردیلغرا .ردشعا تافو هد ۳۲ ء

 .ردشعا دوعف هتخځ هد ۰

 یبفوا كباژ یلارف هرواب یسیعجوا -
 هد ۱4۰ ۰ بولوا یکی كيرا یجنزوقطو
 ۰ هقراعاد

 وا رهظم هب هم و ترفل « هدهسیا

 ماد NVI ج وسا هد ۶

 کام چوا و « قرهنلوا باننا هتفللارق جورو

 هدا ۸ و ؛شعا عض و تاماظن شعب < هلدیح و

 .ردشعا تافو

 4 تم ول 1:

 ۳ 3 ۳ | تمولوق ف وتس رف

 [: روت
 ندن رالا رق هقراعاد یافت

 : و دشط هک کس س هلمسا وي 2 ناتسرق

  یهرواب یردب هدنخرات ۱4۸ یسیجنرب
 هقراعاد قرهلوا فلخ هفوتسرف ندقدلوا یلارق

 | جوسا هد ۱:۰۰ و جورو هد ۱:۸٩ «هرکص

 شفل وا باخننا یخد هنفلارق شا و یر غامیوف نالوا هدز ۱ هدجوسا « هدهسیا
 1 اه )دا «بویلوا یمکح العف

۳۱ 

 أ

| 

 یدشاوا روج هکمرو یرک |

 ۱۹۹۹و ؛شمت ا عضو تاماظن مثاطرب لمعتسم مولا |

 س ر ق

 نوتبسب ندنفللارق ج وسا ندنفرط ( نوستوناق
 .هدلاوو ؛ شملکچ هب هقراعاد «قرهنلوا طاتسا

 كلام ید هتاتسلوه هلا غیوسلش را ندنش

 .یدنا شاوا

 «بولوا بقلم هلیبقل « ملاظ » ییهنکیا -
 هدنغلارق هقراعاد ه (ناژ) یرد هد ۳

 هنغالارق جوسا هد ۱۰۲۰ «مرکص ندقدلوا فلخ
 شنل وا باذهنا یخد
 -واتسوک ) هد ۱۰۲۳ «پونازق ینرفن دكرلباحوسا

 س واوا شل وا طاقسا هلق وشنت ف ( هساو

 هد ۱۵۲۲ و ؛شّعا اف ید ینللارق هنراعاد

 وا رد« « هدهسا شهثیلاچ هتموکح دادرتسا

 .ردشعا تافو هدسحم هد ۱۶٩ «بوسمل

 قلخویلفوا كةر درف یجنرب یسیجوا
 مکح كدهنشرا ۱۰۵۹ ند ۱۰:۳۹ « بولوا

 گیل وتف «هللالاخدا ینا اتسنور هنتکاعو ؛ شم روس

 كميانص و نونفو مولعو ؛ شعاسبح ینرلسویقسپ

 هل مته اف 0 ط هد 4ہسر |

 .ردشالا تمدح قوح هنسدق رت

 یعکیا یرد هد ۸ یسک درد چ

 تقو رب یراق هزلیلجوسا «بولوا فلخ هقیردرف
 سر كافتا یرلسنر ناتساور و : شا ه راح

 را ه را ییدشا ردقه ره . !یدنا شفتاط

 نادناموق 5 رهام «هدهسزاشلوا بولغم هدنغوح

 كتىرومەم و عیادص و تراحمو  شکازف ی و

 دات اتسرف ¢ ان اتس رق «بو ذیآ تم دخ هنمسق رز

 یغد یرلهبصفو رهشکی قوجرب یک هناسنابتسرقو "

 .ردشلیاتافو هد ۸٤۱۹و ؛شعا سیسأت

 « بولوا یورو كنيحتدرد یسیعشب --

 ؛شلوافاخ هقردرف یصجوا یردب هد ۰

 هلرباک :!* یراق هيوا یجدرد نوا هد ۱۲۱۷۳ و

 «بودیابرحیثراق هرللحوسا و ؛ شع |قافتا دقع

 هدنسهلاصم" ۱۰۷۹ «هدهسا ا یە موب

 هدنتلود هقراعاد .

 . ردشع | تافو هد

 یجتدرد یردب هد ۱۷۲۰ یبیعتلآ --
 ۳ ی یغیاساو خص «بولوا فلخ هق ردرف

 . ردشلوا ینوتم هد ۱۷:۹



 س ر.ق

 یجشب یرد هدنخرات ۱۷۰۰ ییجدب —

 یلارق هرتلکنا

 جوار ف( هداسام هنیاوراق ) یسهریشمه كحروح

 لیکو شاب ی( سنورتسا ) ییبط و
 ؛شقارب هنیلا كلوب یموکع روما نوتبسب «بودیا
 > روما « بودبا لتفو لع ینو هدب

 ا تاب ( هب رام هبلوژ ) یلقوسور یهدلاو

 ینامیوق رازباکنا هد ۱۸۰۷ .یدشقا ماست

 ثكناتسل وه « بوحاق یسیدن «هل-ذع وط هبوط

 مرگ هنس رو «افتخا هنسهبصق ( غروبسدنر)

 . ردشعا تافو هداروا

 «بولوا فلخ هقردرف

 هتع هدنرم رخاوا اذ

 . یدیشم تک

 لغوا ثكشردرف ده۶ لو رک بس

 ینادلوا یسلاو جورو هدنګ رات ۱۸۱ ٤ «بولوا

 هجو سا هللا كف ندهقراعاد قیکلع و «هدلاح

 تمواقم یثراق ههتنتم لود نیتسیا كتا طبر

 یشراق هنسهدناز وق كیودراترب «هدهسیا شا

 ۱۸۹۳و ؛شلوا روبج هکراکچ «بوسمهلوا قفوم

 ینافو كشردرف یجتل | یسهداز مع « هدنخرا

 تاحالصا قوج رب «بوغ هنتخت هقراعاد «هنرزوا

 هنسقر" كءیانصو مولع «هلا ارجا تامیظنتو

 تی هفراعاد یک رخاوا كنو .ردشعا تمدخ

 یهلئتتسم یقوقح یهدناتسلوه هللا غیوسلشا

 .ردشعا جاتنا هراحم رب نوزوا «قرهنلوا نایمرد

 .ردشلیا تافو هد ۸

 رو ( Christiausand )| ی مع م

 لوط ۰۳۳۵ هلا یلامش ضرع ۵۸۳۸ هدنتل

 ۷ « بولوا هلکسا و 4 .صق رب هدسفرش

 هنل اعا نتافس «یماسدلک ر عنصمو كوس «یسلاها

 ؛یراهق راف یزب نکاب « یراهاکتسد صوصخم

 .ردراو ینراجت هتسارکو یرلهناغابد

dz g~| (Christianstad) TEY 

 ( اغاه ) هدنسهطخ هماقسا داتسلابتسرف

 یصنم یهدنزکد قیطلاب كرم و و هدنرزوا یر
 هبصق یزکصس )ابا نالوا یانمه هدا رق

 «یناماکعسا «یسیلاها ۱۰ ۱۷۰ «بولوا هلکساو
 .ردراو ینراجت كلشیا كيو یسهقرباف چاق رب

 E2 س ر ى ۳۱

(Christianstad I8 :|  

 9 لس ۳ داتسنابتسرف
 هر زج (آ | ورق تنس) نانلو هدنطبض تی هف راعاد

 هقرااد ی هدتهح وا هدنسلاعش لحاس كس

 ۵۰۰۰ «پولوا هلکساو هبصقر یزکسم كناکلتسم
 .ردراو یاما مالغاصو یس اها

Christiana ( ) كجوروت 
 E تکاع 1 بولوا یټ جا اب اسایاسرف 3

 كاوهقوتسا «هدنسیقرشبونج یاعوتنم كنهروک
 ك_ملخ ر نوزوا كبو هدنرف هرتهولک ه ۰

 یلامش ضرع ۶۹ ۶ ۵ قرهلوا هدنسامدم

 كو .ردعقاو هدیقرث لوط ۸۱۳ ۱۰۳ هللا

 «یسلاها ۱۸ ۳۲۰ «بولوا رمثر لزوکو

 «ینونفلاراد«ییارس کیا ؛یرلقاقوس شینکو زود
 ؛یسهزوم صوصخم هنبراهقبتنآ لامث «یسهنافعتک

 یبهقاب_« ینیرکسع بتکم + « یسهجقاب تانابن
 تي هدراهاکج رفت و هدراهداج «یناسوم راس و
 هلا سو یزکص دارهش . ردراو یراعثا قوح

 «بولوا لزوکو ریکراک یرلرب هععاشاب نالوا برف
 .وسو باشخا موبلا یرلهلم یهدنررانکو هشوک

 زآ كب یرلهقرباف ۰ ردزسمر دلاق و راط یراثاق
 .ردهد هحرد با هدینراجتو

 Ste. Christine) ( — هتفس | ریس و
 «بولوا ندنرلهزیزع كرانابتسرخ ] 2 د

 ینیدلوا یزق كنفرهتم كرهش 7 هد هاتس وط

 « نوعی دل وا
 هدن ۲ كزوم .ردشلوا لتف هدننامز نانیلقود
 .رار دنا ارحا یقسیطرو

Christine ( 0لارف ه-سنارف )  
 لسی دم هلبا یرنه یج درد

 « ششوط هد ۱٣۰٨ « بولوا یزق كلەىرام

 و 2 2 ۱ .ردشمتا تافو ها ۱ و

 شا لوف ىغان ایت س E و راک

 هراس ۵
 ل هم

 هد 0 « بور و هب هدمآ رويو یس هفود

 *وئامآ NES یعکیا ییغوا و ۳ شلاق لوط

 ۳ 15 «بولوا تموکح هسات هدننامز ینوابص
 تین قح یامداو ؛شعا روما *هرادا هلرس دن و

 هککچ لا نداوعد و یبامو سنرب اق ندا

 یسهعلارف سا (تسبس)) هدتسرف
 د رات 1. ۰ بولوا



E 

۵ OC 

+ 
 ج هب ر ك واتسوک یردب نانلوا لتق

 190 شیت روق .ندتاصو 43۷ VIE < تولوا

 كب هلبتنواعم تالیکو شاب رب لقاعو ردم هنس

 یو هكعإ « هده سيا شمر وس ر هن القاق

 هنيلا كرل دا زسقالخا مقاط رب یرلشیا هللا لزع

 ندفرط ره یرانآ هرادا ءوس « ندنفردقار

 روبحم هکعا تغارف هد ۱۰۶ « هلغلوا اعور

 هواتسرک لراش موك ا
 E شعا ل

 دا ,هاد دهسلا رف تدم تن شو هح اسو ریس

 ی-هداز مگ

 وه ذم كرلوتقو 4

 اش نانو تسود هداروا « بودا مایا

 ؛ شلوا رادکل هلبتم لق كن ( یئدلانوم )

 هداروآ هد ۱3۸۹ ۰ تودنک هامور هو

 «بولاوا هففاو ه وتفو مولعرثک | .ردشعا تافو

 ناوورنهو ال م فارس هدننامز . یموکح
 دبا نیما بلج یخد فراقد هدناموو «شعا

Crespiدر نوا هلم ا " 

 ی ۳ 0 ۱ يک
 هدنالبم « هرژوا قلوا بوسنم هر هل اع ر یسهلج

 .ردشعا روہظ ماسر روہشم چاقرب هدهينولوو
 ۔ هعدق هطخ هیدبل ((اا15)

 ىا واد تا وا ۱ سوسک

 ام و: القنا. رذدروهفم اترو 0

 هنغامرا ا «بودنا طض یخ د 21

 . یدشقا دودح عیسوت ردق هغامرا لبرمق

 اریکح جم ی ءدق رهش ( سدراس )نالوا رم

 یوناق مضاو ا هدنامو .یدشلوا نارورنهو

 هتس دنک سوسرق هدنل وخ د هدر (نولوس)

 رابتخ ندنن » « كرهرتشوک یتلاوءاو ییرلهنن زخ

 ۰ هدنغیدروص هد « ی دادروک هتک هد

 - رابتخ ندهمروک ینکوص كنهسیک ن» نولوس
 هدناربا ندهمکقوچ .شعد « مدیا مکح هنغل

 نسوا با هلکشا رو یر

 (هب ربع ) «كرەدىك هنندادءا كراترو | یتراقاکو

 درا ابقامتم « بواوا تولغم هدنسهب رام

 «هلغمل وا طیضرهشتبامنو + شفل واهرصاحم هزاره

 رسا هدننخرات ۰:۸ داللا لف شد ۴

۳۹۱۳ 

 ع

 طار ق

 « هلک عاما یتقارحا كس وسرق ورضک .یدشعشود

 «قرلدروتواهنت-وایسیدنک ؛بونل رضاح ران ودوا

 رابتخا الل سوسرق < هدکدلرب و ۵ زا هب ود وا

 «ندننیدغاب هید « !نولوس !نولوس !نولوس »
 ؟ شمررص ینکیدلیوس هن ؛توددا قاص ورسخ

 یزوس ینیدلوا شلیوس هنسید ک كنولوسو
 ی ۰ تیک او نادنمادعا < هلآ رخ

 : ىقەشمالشغاي

 هم
 رامات قر هل وا هدنلامش رم واک ؛

 ` ت الو رتسانم (16۳00626۲0)

 كرتسانمو هدنساضقو یقاعسو

 بش
 كغاط E رع لام“ یاعنم سوق وا

 AVY :تولوا هبصق رب لوک ره هبحات هدرز وا

 ۷ « یناکد ۲۳ ۵ زا ۷ ۰ یاسلک < یدل اما ۱

 ك نزایو یسهلق تعاس ر « یورف ۳۰ «یناخ
 تولوا کی هبصق .ردراو یاوهو پآ فیل

 . یدبا هدنلاح هیرقرب كحوک لوا هنس ناس
 یسهیحان هوشرق - ۰. ودخالوا یسلاها کا
 بکص لدهرق ٩ هلا ف نالوا یزکم

 ندرلن و هک زدراو سلاما ۱۱ ۲۸۳ :بولوا

 هک زار الت ی خالوا ی ۰۵

 عفو قلغاط ومد 2

 زا تبافک هب هبلحم تاحایتحا یی هتولوا

 هدرلفرط راسو اینامورو رصم یسلاها کاو

 راردیا لاغتشا هل راجم

 رایش ضمب یک هلنفو هلو ؛رروا بارو كوت
 ؛ایسلک ٩ « عماج ۱ هدهبحات لخاد .راردا محسن

 هلب ران امروا .رددوحوم نمرکد ۱۹و بتکم ۱۰

 . ردهتوچ یرلنویقو یرلاعم

 یسضارا

 یاشمو و هح <| راتب داق

EG (2جاتراق ر وہشم یهدهبش رفا  

ThEتكتف ریش  e 

 ء ایل رام ما لوعتسم هدندنع رلب رع كن هنجاتراق

 تعجا هنراهدام « هنحاتراق »و « ماتراق » ]

 [ ۰ هلروب
 هدنسهطخ ایسولادن 7 كنهبنایسا ۱ ۳
 رلب رع هس رش ( هودروق ) 4 / 1 ٣

 ردعسا نیرو ندنفرط

 1 ۰ هل روس تعحاح هنس

  هدام « هودروق » ] .



 ق ر ق

 هیصق رب ندنلامعا هر O | هبط

 ناس یوم توقاي ینهدلوا 0

 . رودنا

 ( هل وساقراق ) ا وشقرق ساقراق ) كي ها

 یرلکدر و كرابرع هنرهش ا
 و

۰ 

 شل را ردق هاروا كنلسم زارع ندا

 ۰ ردمولعم یرلقدلوا

 تك هرداو هدنت الو هن ردا ۱ ©

 هد نق رش ه رمم 95 ۵۳ ۱ اسلک قرق

 اطر طور هنلابج هلساس هجنارتسا قردلوا

 یا هلت دابق كربصن ں یسوم . ردعتا

 هبصق رب یزکی اول عقاو هدنراکتا ینرغ كراهن

 دزناب ناطلس یر «یسلاها ۱۰۰۰۰ «بولوا

 هرزوا قلوا یسهدرک ان تکی رضخ یرو تلا
 « یسدادعا کس «یسهیکت ۲ «ینیرش مماح ۸

 بتاکم یدومو را-هاب و مور ددعتمو مالسا ۵

 كوب ی

 ا یاتساوفو تارو یراق د تا ولم

 . زدراو یرلهناح

 لامت یامنم تناول یساضق اسل قرق --

 2 تا ول رو "اوش «بولو وا هدنسیب رع

 لوچو هلینافو قایش ۰ یمهادتبا

 ید ًاترش « سوغ رب هلواو قبتع یاباب ًابونج
 e .رددودعو طاح هل رافق یونرطو هزبو

 « راصح راکس « هووق ۰ سولو کسا « یلقاوق

 ه۷ هلا هیحات ٩ هل راع-ا زافعجوق

 یسضارا درد لک

 نده رق

 E بولوا یهضراع

 ندناقلاب هح وقو ندرلغاطو هل رلکتا لابح ل

 نکرد هد هتک راو هرم هکم توا

 تنم یسضارا . ردنراسع نادنرادرد كراج

 یوزوا هلا هعونتم اخذ + بولوا رادلوصحمو

 . ردفوچ
 ینااالو هردا . ا ۱

 كغاڪس یلآ ندا بکار

 كد زك « بولو) یسیلاش قرش لاو یرب
 هلزکدهرقو هلرغاتس هم اتج ًاقرش .رداعسم هلیعسا

 « هبردا ابی ۰ هللدودح یبا مور قرش ہا یش

 طاح هل رلتاس یغاط ۳ جد تاریخ

 و مسقنم ه هجا ۲۲ واضق ۷ . رددودجو

۲ 

 فرش

 یه رد ۱۳۸ 1۷۸ ۰ تولوا یواح

US ۱۲۰۲ ۶ ۲ قر ق 

 مورو مالسا اواستم نام لاها" .ردراو یسلاها

 هناکنحو یدو رادقمرب «؛بولوا بک ندرالبو
 4 ا كناقلاب هحوق . ردراو یخد دارا و

 سەلام دودح ۍغاط هنیماو نسبقرش مسق نالوا

aاول هدیابج *هلسلس هجنارتسا < 8  
 یغوط ورق تونح ند رع ل هدنلخاد

 میسقت ههل ام کیا یتسضارا ثراعس «بولوا دنع

 روک ذم هک « ردیسهلن ام زیکدهرق یرب . رودیا
 هلن راکتا نالوا دتع ردق هرم لحاس دارلغاط

 هروک ذم رم هیرعوط ند رغوطو یرالوق
 «یونوط «بولوا یواح ی رلیداو كرامنا نایک هد
 ردات ن AE هب دمو هزو < یو ها

 هجنارتسا هک « ردیسهل ام یزیکد راهطآ یسینکیا

 ؛بولوا یواح یتراکتا ییونجو یبرغ كناتلابو
 بوذج كدهنراارحم یسهرد هن عبا اکو و هنکرا

 نوتو « ردنرابع ندیضارا لئام یرعوط هب برع
 ( جمع ) هلسهطساو روک ذم رېن یسهب راج هایم

 لآ ساک قرق سض هل اموب . روانکود هنغامرا

 ا ع ياابو سوغرب ءلوا
 .«بولوا 9 یسضارا كناوا هلیحو و

 - هردو راب لشیرب ولا هتعارز و یرلغاط كرکو

 كي یس راج هایم . ردراو ید یرلهووا هابرل

 نیشبق زکلایو كجوک ی رثکا «هدهسیا قوچ
 دودح یرلکوس كا . ردنرابع ندراهرد راقآ

 مسق هل رېن ( هنکرا ) ندا لیکشت ینسهسونج
 نایکود ۵هنکرا بوتبا هونج ندلاعش هدنسغ

 یرلف رط 2 تان رلغاط هجا رتسا .ردیسهرد هت

 لش مولا هما se هدهسیا روتسم هلرلنامروا

 هرومو نودوا ه_یحاشاب ؛تودوا یرلح اغآ كوس

 قوچ یرلاعص . ردب واح یرلجاغآ كجوك راراب

 یسضارا .رارلسب تاناویح یلیخ ییلاها .بواوا
 لصاح موزوا یلتیلک بولوا یلشیریولا كب هغاب
 فالوصحم .رونلوا جارخاو لامعا بارشو « زواوا

 «یراد .رصم فالو «رادواح «هب را « یادغب

 باک یخ کرو « هلق «هبل وصف كج رم

 كراهزبسو هویم هلا هراسو نوتوت ونک

 قوح هدیرلحاغا توط . ردئرابع ندنعاونا

 . ریلپراقیج یسهزوق كا رادقم ییخ « بولوا

 :«یغاس رادقم لیخ هلیتمح یک كنتاناوبح

 یر 1
0 9 



 یو ق 9

e: ۱غاي  IEAروالوا جارخا جد رل رينو  . 

 . « شم E نوشروق «رقاب هدنرالع فلتخ كناول

 « هدهسنا نونطم ید الوب رل دعم واسه ربم د

 یجهلول و نی ۰ رد هدقمال رابح یرب چ ^ مولا

 لخاد .ردراو ید یرلقاجوا هراسو یروماچ
 ۱۲۷۰ AV فوق ۵۷۰ ۳۱۳ هداول

AV۱1۰ رغیص» ۸۱ ۱ 

e 
 زوموط ۰

 نده تار ۳۰۰ و رتسا ۰

 E E .ه واز و ۳1

 هو «یتکم هراس لا« ۸۰ و مالسا ۰

 « هزاغ.و ناکد ۳۲۱۹۷ «یسیتعب هت ٩ ۰ هناخ

 ۱۰۷ ۰ هش راف ٩ :نمرکد ۳۱۳ ناخ ۷

 . دونلوب لیب-و هج ۱۰۰ و ماع ۸ نور
 یار ۰ ی.هو:س تادراو كاوا

 . ردز وام

 لحاس كسنوت ( 16۲1002 ) تی

 هدنسشراق كسقافس .هدنسق رش ی

 ۲:۵۰ لا ۳۱۳۳۵۲ . تواوا هرب زج ییا

 هلرانو . رارولوا دتع هددت را ل

 يا . ردغص كب زاغو ةد ورا و

 ( ییرغلا ) هک قال

 نالوا کوس او ۲۰ كقافس :ردفورعم هليا

 . ردنفاو هدنفربف هرم وال 4

 ۸ هلا ۷ یاو .ةرتم وال ۵ یو كنکوس

 ( اة ) وا E و وا

 لزوط یوصو غیص هلبرلعتا ( هلمراهعس ) و
 یوک ٩ هدنتسوا كنهرزح . ردراو لوک رب

 رلهبارخ قوح رب 4اق ندرللامور : رونو

 ەر وج یاو رلج

 2 ه دنتهح ںرع كەر ز>

 ندبا طبر هشیربرب خر یصو
 كنکچوک .رددوجوم یرلقایا كنب رب وکرب ریکراک

 هام ولت ی ا هدر نسل زا
 لوک یلزوط رب هدنسهنروا هدكنو ۰ بولوا

 . ردراو یتهرق رب زکلاب هلیعا ( هتیلم ) و

 «هدهسیا قوح یرلحاغ۲ امرخ كنهرب زج ییاو

 یرلجاف۲ نوش ز . ردداعو كجو یرلهویم
 یرلرب نایلوا یاموق قوح .ردراو هدیرلغایو

 هرناسو كج «یادنب .هبزا بواوا عورزم

 ویق «بویلوا یرل هیراج هایم . رولوا لصاح

 م ر ق 0

 قوح یخد یوا افلح ووا هرادا ا وص

 یک تیسو ریص> ندنول یسلاها «بو اوا لصاح

 هل O یسلاها تا هطا E راراباب ۳

 یسهلتج « بونلوا نیم هات را را

 هلمانعا EINES زر بر

 کو سوالاتی یگان یا ۶

 اا ی اک

 زاوهاو هرص» هلا ا 4

E A ۳بواوا هب صقر یسا » 

 e . یدا دودعم ندنل اعا
 و ۶ ٍ

 ك سلوق رف

 ۰ ردررګ هدن راب 1

 ۱ اتق رد

 2 سر

 برع نوف ارغج یغٍ داوا

 هرتمولک ۳ ه كرد هده رب زج

 لحاس كانارف هدنسیق رش بونج
 «بواوا هصقر کسا هدنساقتل« كرو خو هدنراس

 ( یارسوبا ) هدنرزوا یرهءار حو ا مولا

 روینلو
 .یدا فورعم هلنعتا ی مالس الالق

 ۰ بولوا هبصق رب مدق ۰ هل هن رور هل رسا

 لاس ىج ۱٩ منغ نب ضایع یحناف كەر زج
 هب اسبق مق ی یررفلا اد 17 باح هد رده

 . یدشعا طض الص یرپش . كرد دیا ما زعا

 بارخ ه دعا بول وا E i هدمالسا رود لئاوا

 داوا

RET TR AC PETE 
 هد( نادلبلام جم » یی دل وا هبصق | هیقرق

  رد روطسم

 یسهر.زج ( هیلعس یني ) هیلقص
 | نول توقا قغیدل وا هبصق رب هدنلحاس

 .رودا ناب یو
Eاص هنسهدام « ل ۳۳ نا تعحاص هنسهدام « نامهرق »  

 ] هل روس

(Krems) 2ناتسراعو ایرتسوآ  

E ROAR کات 
 هدنسلاع* برع هرتمواک ۷  كن ه اب و و ه دیس

 نالوا یانهو هدنراسپ لحاس كننوط قرهلوا
 «بوا واهصقر عئاو ه دلحم ی دلکود هرېول كداح

ANهکود و هفطق شا كراو یسلاها  

 :ردزراو یر هش راف



 م ر ق
(Kremsier) 0او ایرتسوآ  

 اه رادزم) كناتسر ] م
 لاش هرتمولک ۲4 و هدنغاعس ( شیداره )
 یر ) هشرام ) ما هب هنوط قرهلوا هدنسد رع

 ۱۱۸۱۵۰ «بولوا هبصقر یزک اضق هدنرزوا

 قا هموم ه دنس همقص كسومقس و یسلاها

 ۰ ردراو یه اف 3

 هطمارق ( دجحا ن نسح لع ا ) 2

 هاب رک ردا ی درود ا ا ی ر

 ناریدشیراق یفلهتروا تقو یییخ رب هلرومظ
 د تن هش اط

 هف وک هدمب «بودیک هناتسزوح ندارواو ا

 هاند ه دننهح ءاسحا 6 بواوا

 یوقتو دهزرب هداملا قوف « كردلک هنیراراوج
ENشکا هرکص ندا لج  

 دندج بهذم رب ¿ ڭرەئا هحابا ینهبعرش “هانم

 هلا لوسرلآ «هلدبربت ندسابع ی قلخو «هننیقلت
 توعد هتعس هر ند ( سو هيلع هللایص )

  هلسیاوت رک كرهدک . یدشمالشاپ هکغعا

 یهفوکو ه رص « كرەدىا ناصع ہد رع قارع

 «بولاچ هبلغ هت رک را هدعب و ؟شعا طرض

 نم جاع و 9و ۳ 7

 یخد یدوسا ربح :هرکص ندکدتبا لتقو نم
 لقن هبهرصب هدنرارب .بوراقیچ نده رش ےک
 ( هطمارق ) ید یراقلخ كنو . یدا شعا

 قارع هللا نیرو هرصب تقو ییخر هلیعا
 قهبسابع یافلخ « بوروس مکح هدنراتهح

 وع هدنخرا ۳۷۲ < هرکنم ندقدریدشا عوا

 . ردرلشلوا لععصمو
)K eme 12((هنهلوو) کت هبسور  

 ۲۰۵ ك ( ريموتژ ) و هدشتلابا

 یسلاها ۰

 |اعح

a 
 2 «تولوا هصق رب ` هفتم ع هرتمولک

 . ردراو یمهعلقو

Eکت هس ور( 1۲۵۱0۱۵۵۱0۱00۵  

 ۱ هدنتلابا رای | خوچنمرق

 ( رسند ) قرهلوا هدنسی رغ بونج هرتمول یک

 هت ۶ و رک او هدرا لعاس كز

 هدرا 2 € لاها 2 1 « تولوا

 کالا كو یال

 | جین

 . ردراو ینراجت
Krenz ( ) كناتسراحم 

 5 (جنمش) 9 هدنتلابا (سراب)

 ۱ ی E هصق رب دد لاوس هرتمولک ۰

 نداعمو یسهناخح رض 3 ىس هعلق رب یسا 3 یسلاها

 و تب

 هل وس كن هنایسا ((/۸۲۵200۵) ۳
 

 ر اد
 قرهلوا هدنسیل اعش قرشهرتمولک ۸ كنه وسو

 رب یزکص اضق هدنرزوا كن هترب لزوک ینراظن

 رورشم ۰ یسیلاما ۰
 یمهعلقرب بارخ هلاق ندرلبرع هدنسهتو یرلغاب

 دور اهد هدننامز هیمالسا ,N € .ردراو

 « تولوا هبصق

 ثتاوذ قوحرب ندالع ربهاشم ؛بولوا روممو

 هدننامز کوام فا وط

 یزکركنهممالسا هلقتسم تموکحرب تقو ییبخ
 ۳ ی
 : ز یی هدننر وص

(Crémone)هب درابمول تیابلاتا  

 و ا هدتسهطخ هب وم رق
 هدنرزوایغامریا ( و ) قرهلوا هدنسبقرش بونج
 «یسلاها ۰ ٩۲۰ تولوارپشرپ یزکس تلایا

  یرلفاقوس شینک < یرلنادیم لزوک ؛یروس
 هرم ۱۲۱ ۰ ییهنا لر رک < یرلیا رس لوس

 للخاد۶ یرلا سیلک م نصموددعتم «یسهلقرب هدنعافن را

 ص وصخ هراز قو ثاکرا «ییدادعا بتکم یجراخو
 یرلهلشق ؛یراهناخهتسخ «یراهناخمیلب یرا یربآ

 یرلهشر اف هلرکشو تاجوسنم راس هلا هخوچو

 . ردروپشم یخد یرلناک . ردراو
 هبدرابمول هدابلاتا ( ۵۳ ) ۱ و +

aو ره ها  
 هب ( ادآ ) هدنسسيغ لامش هرتم ولك 4۳ كنه
 یک !اضق هدنرزوا یرم ( ورس ) مات

 ۔وسنم كہاو یسلاها ۵ «بولوا هبصقرت

 ( هنوءرف ) هدهس رع ا ضعل

 ءردراو ی رل هقس راف تا و هش اش 5 هلناح

 كن رش هاشنام رک یهدناربا ۰ 7 ہم

Eهاشنامرک » ] .ردیرعم مسا  « 

 ۳ هل روم تعحاصح هنسهدام

 زوراه ل .سخاولا 3

 ندنووح ریهاشم ( رصن نب | ا <
 .ردشعا ذخا ندشفحالانایلس نن لع .بواوا

0sتافو هد ۳۷۱ ۰ بوعغوط هدنخ رات  

- ۱ 

۴ 

 ۰ ا



 و ی ی یار
۳ 3 

 ور ق
 هدنتب ردم ( انق ) هدرصم دیعص

 رم رک كنانق و

 0۰۰ ندننیع لحاس كلن قرهلوا هدنسدق رش

 هدنفارطا « بولوا هب رق رب هدهفاسم كلەرتم

 ر هدنرلحا و یرلهنارخ كنع دق نیش ( هی )

 ۰. دز وونشم هایسغل وب هقبتع راث | قوح
 ىع ( هییلیق و دهه و اه

 كا كنعدق رهش 4( كحهسلق

aبولوا هٍبصق كج وکر هدناتښیس » 

 « ردششنم كن ه راقص دل وام لا رد

 « ناتستاورخ » ] (00انو) 3 3

 3 هلل رور تعحاص هنسهدام 2 رد

 - هل و را ررتعم عینلاوا ريما ( 8 م

 یک اح لصوم ( »اب س شاو رق
 هطخ هنمان تک اح ندنویمطاف کد دل «بولوا

 تود هر رامساغ 2 ۰ 9 ندقد وقوا

 رکسع یحاص رصم «ندنیدوقوا هنمان كارداق

 «بودیا ترا ینسهنأحو « طبض لص وم «هابق وس

 هنرزوا كوو ؛شعا ذخا یتوتل كس زویکیا

 بود دادقسا ندهقدص س سید هجرت بحاص

 هتععرو بولغم ی رکسع رصم هدکلرت فا

 شعا جو ندرب هرشه یکیا .یدرلشعا روبجم

 ندر حو نالوا رام هتمورش :ندنف ۷
 یسهداژ ردارم تیابنو ؛شعازق ناو 8
 ا « بودا جورخ هکر هل و دا معز

 ردارب رکید ندهمک قوجو ؛شمتا سبحو ذخا
 « بوقیچ نارد ن شرت ی ۴
 ندسح یهجچرت بحاص یو .« طبض کلم

 664 هدتساور رو ؟ شا مادعا توراقبح

 یموکح یا ردشع | تافو ه دسدح هدنخ رات

 «بولوا تاذ رب رعاضشو روس ا 2 رده ۰

 : ردندنراعشا “لج تیب کیا وش

 ام اف. ات ااشس 0

 رارحالا لقیصو ماللا ادص

 یتقیطق , ةرب ن الا تنک ام

 ىرارع نهفرص قلطاف افیس

(Krotoschin) ۱كنهسورپ  

 هدنغاعسو تاابا (نزوب) ر
 هوو رق

 و ر ق ۳۷

 « یسیلاها ۸۲۹۰ ۰ بولوا هبصق رب یزکم
 داروکو  یغاس هللا نوتوتو یرلهشراف زو هخوج

 . ردزاو 3
(Kreulznach)تكت ههسور  

 GL a دلایا نر ١ خانچو

 هدنرزوا یر (هخان)و ه دنسب رع 9

 « قول ول و یسلاها ۱۳ ۸۰۰ 6 تولوا هبصق

 . ردراو یرلهناخغابد هل راهقررباف رکش « نولاص
 .روشو یرلوص ندعمویدعمزوط عساوهدنراوح

ES LEكندنه طع رح (:0۶۵۱)  

 و مق ۱ جم
 ترد عفاو هدیقرش لو هلا ینونج ضرع

 اللا و تولوا هام 1[ كحوک

 هدرراوحوا ایرثک | ءهلغغلو هدیرزوا یتارطلافس

 املا هرلهطآ وب رلنالتروق ندرلیک نالوا هدزاضق

 بول یراهراجب وب یرارولاو ریلکتاو ؛راردیا
 . رارایغوا هر هل آ و « نوجا قمراتروق

SEHهک تب اف زا انا هام  

 كنتلايا (هزآ ول عم هنژاس ) | و
 بونح هرتم ول ۰ تر وتواو هدنساضق (نوتوا)

 « بولوا هبصق رب یزکس هجا هاتف مش

 میسچو یتدعم روک مساو 0 ۱9 ۷.

 . ردزاو یرلهناغلکو د ها راهناخرمم د

(Creuse) 9هدنراطسو كن هسنارف  
 ۔ ونج مسق كنسهصوح هرا ولو 1

 ندنسهلباب ( شاولیم ) هک « ردرهنرب هدنسیب
 یانمهو نایرح یرغوط هییرغ لاعت « هلئاعس

 < كرهدا قش یتلایا ( هردشا ) هلتلابا نالوا

 ندنرانکعغاص E ندنای رج الە رتم واک ۲ ۵

 . EAE هن رهن ( هنایو )
 ( ۲۵۵۰ de Creuse ) — قلابا

 ندنس هیطسو تالاا ثهسنارف

 ,ردامسم هل د

 هرو رف

 و : ندا نایرح ندنجا بول وا

 ایر «هزروق اب و .موردود یو و هلآ 0

 دودح هلرلتلاا رشو هردنا یخد ٩۷ مش «هناب و

 کم برص ۵٩۰ ۵ یبهیس ةحاسم «بولوا
 یهضرامیسضارا .ردیشک ۲۸ ٤۲ ٩ ییلاماو

 هر

 یلامش قرشو بونج صوصا ىلع ۰ بولوإ

 نەرم ٩۵۰ اذه ۰ ردقلغاط ك یرافرط

۳۳۷ 



LS 

 . ردقو یرلغاط زواج”
 اه د یسضخاراو کیت هد NN هل رل داو

 قلابا یر هزورق . ردتدنم

 هدنسیقرمث ممق ید یرهن ( رش) < یک ییدتیا

 دد و ن

 قش ندنسهنزوا

 قرب كنس هس دودح «بودا نایرح

 كنو و ( نویروق ) هدنتهج ینونج برع . رولدا
 هد هدنتهع اه 99 یرلرهب (هیع راغ) هدنلاعت

 هب رغ ندقرش یره هزورق كجوک بات هر هزورق
 هام « بولوا هدیمباو كرلنو . ردنا نایرح

 یس هبناسنا هوق كنسضارا ۰ ردقوج یبهبراج

 هعلشابو یئزج ینالوصح یادغب ؛بولوا زآ كب
RESهويمو هربس و هن ات « رصم « رادواح  

 یرلاعم .ردقو یرلغاب .ردترابع نقد و بش هلا

 یرزوموط هلا و نووق . بولوا قوج
AEEلاب لیخ ٠ بولوا قوج ا :  

 . ردراو یرالوک شهب قوچ یراکولوس .راقیچ
 یلاخ هلرلبش قلعتم هریمد یمهیعانص تن لزوم
 یر كزرسل اها .ردترابع لنده غاب د داومو دغاک

 راد هل رل تمن ص قل ج راو دو كال رکلود

 ۷۳ ۲ ه «بولوا مسقنم هاضق ٤ تابا .راراشاپ

ETEرد واح یهبدلب "  . 

 8 Krouchevalz ( ا هو

۳ a. 
 هدنن ونح هرم از ۱۵۰ ددارغل هده رص

 اشو  EN ۵هدنسلاعش برغ هرتم

 ی و یا یک لحاس كنسهواروم برصو
 م۱۹۰  بواوا هبصقر یزکم قاچ هدنبرق
 برص کساو یساسیلک یسارب منصم «یبیلاها

 ردراو یمهنارب و ك_نارس یرالارق ۰ ۱۳۸۹

 ؛ شفل و یرقم كس رالارق هب رص كد هنسی دالیم ران

 ردشلوا بارخ هدنسهرص ع كرالب رصو .

 مب رم ۷ یسهیعتس ۱ ا

 ردیشک ۷۸ ۰۸ ییلاعاو هرتمولیک .

 | سبلو ولبدوقورق
 هنس هبصق ( ترا )و ۰( مويفأا هن ) ہد ربصم

(Crocodilopolis) 

 حاسما اةن دم » ینهب ۹

 ۴ ردعانو ما نلرو هدننامز هسلاطب

 U۵۷ مااو ) دلفرق د وخ اب
 نر كنهسور ( 4 ۱ بس ترک

 ۱ هدنیطسوو یہ رع میسق

 5 ور ق ۷۸
 كفرودلسود و هدنساضق (فرودلسود) هدنتلابا

 تبنمو لزوک قرهلوا هدنغ هرتمواک ۱
 كلهرتمولک ٦ ندنراسپ لحاس كرو هدهووارب

 ۱۰۵ ۳۷۱ :بتولوارپشرب یزکعاضق هدهفاسم
 رلحاغآ « یرلقافوس زودو ی e 6 دل اه |

 ۱ 9۹ وتب «یرلنادىم سم راه و

 هتسک 6 SL بتاکمو یتکم عیانص « یسید

 یه رخ تاسسّوم ص وصخ هماتناو ارقف :یم هناخ

 «یرلهناخای و « یراهش راف هعاب و هفیطق هل راشا كم |

 .هقرباف رلیش راد هفلیوبق «نوتوت .هیویهگ ءازجا
 نادفو هزبس < وو هلاخ رەد < ر

 كاثیا كو یرل هاب مساو رر دشیتب كڪجو

 . ردراو ینراجت

 وامور

 هدنسب رغ بونح هرتمولک ۲۲ و هدنغاچس

 یربن (اوادلوم) میات هنغامرا ( هبلا ) قرهلوا

 ۷۹۰۰ «بولوا هیصقر یزکسم اضق هدنرزوا

 دغاکو هغو حو یرلهناخ کی E یسلاها

 . ردراو یراهشراف

 ۱ لومو رق

 هارد هدنغلتن وق ( نوتغنت وه ) 3 ۱۹۹

Eلوق یبهذم ( نات رو ) نکیا ےک  
 ۔اراکددحتو هضارتعا راکفا نداروا ادتنا «بودا

 یالوط ELS aes وود .یدشعا كولس هب 4

 «نکیا تع زع "یهم هاش سا « قرهنل وا بقع

 عنم نایت رجب هل صا كلارق

 نوزوا » ند_فرط یوتفلاراد جيربماق هدنخ رات

 + شفل وا تاشتا ثوعیم هسلحم نلسد « وتنل راب

 ینیدناللوقیثراق هسرلرادفرط لارقو ابا هدارواو

 . ىدا شلوا تقد راظنا بلاح هلئاسل تدش

 یلخاد تابسانم یهدننی لارق هللا روک ذم سلجم
 هلیف راصم ۳9 لومو ر «هدنکی دتساجاتنا نرحل

 تراههو تراسح زاربا .بودا ډز یالار

(Krumau)ناتسراحمو ایرتسوآ  

 (سیاودو) كناتسهح لوو

Cromwell )هرتلکنا ) 0.  

 «بولوا ندننویسایس زیهاشم

 ۱۹۶ ۶ و6 شلدنا

 هد هناراک فاستعا ت ر ضع) « هدهساا شعا

 لیکو اوا بم یراوس ۱13 ید س هیلو 3

 ( روم نوتسرام ) هد E « قر ال وا نیست

 7 قرات رفظم ( یسان ) هد ۱۱۸۰ و



 را |
 هراعبو ن ولفم كن ررادفرط قالارق هل-هحو

 مدل وا بح وم ی وع كاراش یجنرب

 < بونلزاصت ىنلآ هلا ییدنک موك روا

 تفلاخو تعنام ییوتنلراب و «بلج هن دنک 8

 نالاق < كرهدا ربهطت ندرلمدآ كحهاسهدنا
 1۵۳ هلیس هناعا كن رارادفرط

 تبصن تموکح سر هلساوتع 4: یا

 تقووا

 هکمروس م ۹ هد هنا دتسم روط رب < قرهنلوا

 تایاطن EE ی

 ۳۳ یراحمو ؛ شا نی

 كنهرتلکنا نوتبسب یهدنالربا هللا هیجوقساو

 شلآ هتلآ یمکح
 شلاج هبلغ هنسهب رحم "هوق كکنل « هلطبض

 - افتساو قرت احراخو "الخاد كنهرتلکنا لصااو

  ندرادتفاو ء

 كنسدنک لود هفاک ناه .ردشعا تمدخ هنسهد

 شب .یدرلشلوا لئام هنقافتا ها دصت یتتموکح

 هد ۱۹۰۸ هرکص ندکدروس مکح هاهجوو هنس

 هنن لومورق راش ر ىلغوا - . ردشعا تافو

 كشوک ۰ هدهسیا شلوا ینیلخ هلسناونع « یماح »

 جار وکر ٠ه دن ر و یا چ اقرب «ندنغیدلوا مدآ رب

 هسرزوا یربخ یبرقت كلراش یعکیاو یروبظ
 تلزع یر هبش « بودیا افعتسا هد ۰۹

 .ردشعا تافو هد ۱۷۱۲ و ؛ شمرک هدا

 اتد
 ۔وبسرت و هدنتلایا غروبسرتپ اب و رف

 ۳ رع هرنم ول ۶ كغر

 هدنرزوا هطارب عفاو هردنسا تم ڭا

 لاها ۸ ۲۷۹ ۰ بولوا ربش رب مکضسم

 كتهسور ( ۲۵۲5۱۵۷۱۱ )

 ه دنالنىف قرهلوا ہد ص

 « هە راج نافس یر «یاماکصسا نیتمو میسج

 صوصخحم هبه رګ تااشنا هدیریو هان ود یرب

 .ردراو ینایآ مالغاصو مساو جوا ۰ هرزوا قلوا

 هب رکسع تیبا «هاذغل ون هدناخدم كغر وسرت

 یخدیس هناسرت كنتلود هبسور «بولوا هدایز ك

 ور دوس هد ۱۷م ندنفرط

 میقس ۳7 ۹ دا

 هردهد ره ق

 < و « قرهشلوا سهم

 ۰ رداد

۳۹ 

 ی

 تلر

 E س

 ی

Er 

 3: ق
 Kronsladt,) gly هحراح و ار

 ناتسرامو اب رئتسوآ ۳ داتسو رق

 و هدنسهطخ لدرا نمي هبناولسنارت كنتلود

 قزل وا مدنفرش م ۳ ۱۱۰ كداتسنامره

 تلایا هدنرزوا یرهن ( ذذرو ) عبات ه هتول ۲

 « یسلاها ۲٩ ۰۸۰ «بولوا ریشرب یک

 كل شيا هلقالفاو یرلههااید < یتکم چاق ر

 یس ةحاسم كنتلایا - . ردراو ینراجت
 ۸۳ ۹۳۰ یسلاهاو هرتم ولیک عب سم ۱۷۹۷

 : ودکس  ندنال 1و نا نامواو :بولوا ققک

Kroung-Kao )9 اون و  هدمأبس (  

 ونیک ۰ ۵ ( یوم ) | ا غندرق
 هدنرانک لوص كنغامربا ( ماتم ) و هدنلاع هرتم

 ٩۸۳۱۳ هلا لا ضرع ۱۳۲۰۲ قرلوا

 تنها هما ی دا رم
 ردوا رک كتسهعساو هطخ سوال .ردراو

 هارواو هدروک ذم رهن یم كوب رب كنسلاها

 O E EE قوا

 هدرلهب ودو رایک هدنره ( هوس )
 ۰ رلردب |

Kronoberg )ك< وسا (  

 تلایا رب ہدنسیب ونج ےس 1 غرو و رق

 هرتمولیک عب ح ۷ 0 ةحاسم ء«بولوأ
 تینم یسضارا . ود ۸ ۷ ۳ 6 یسلاهاو

 هدایز كب یرالوک < هدهسا قوح یرلاعمو

 یر م ءرازوشنا لاغشا
 یان وب هتلایا هدنس رق « تولوا یمسهصق (و زقو)

 ,رویالود یراهبارخ ییارس (غرونورف) ناریدنازف
dio Jli ) Croydon ) 

 هدنفلتنوق ( یروس )
 هدنسیلامش قرش هرتمولک ۳۰ ك (دروفدلبک )

 تماقا

 یی كور «بولوا

 نود ورُف

 لب هدش ونج هرتمولک ۲ كنس رو هوو

 ناخد « یسلاها ۱۰۲ ۰۹۷ ۰ بولوا رپش

 هلیساسیلکر یسا «یراجت تاناوبحو یوا یا زحف

 یسهناخ هتسخ رب یکسا «ییارس صوصخم هراسویقسپ

 هر هک ه رلتقو نیش ۰ ردراو یرلهش ر اف ضعبو
 ندهردن ول هلب | لو رمد «نکیا هبصق رب كج وکر دق

 هرتلکنا « هلتهج یتیداراو هدتعاس ك.راچ چوا

 ر هیفیص هداروا رامدا قوج رب ندنراجت یا

 ۰ رده دکهوب هنوک ندنوک هلکع دیا



 هر ق

 4| ىكەدقلدۋانرا ( 01 ) 2

 ی فراح اا ترام ۷
 .ردکعد « يج و هدناسا دوانرا 6 بولوا

 ] ۰ هل روس تعحاصح هد دام « راصح ها » ۱

 لای یانم كن هسور (۲:۵) ۱
 لاروا هک ردرم رب هدنسقرش 0 ۰ رس 4 2

 كنهروک ذم ؛هلسلس هدنسلاعش ممق كنلابج "هلسلس
 هد رغ لاوش «هلحورخ ندلوکرب فای ام قرش

 «هلرو ص ندنزاغو رب كن هلساس «قرهقا یرغوط

 یراهعطق ایسآ هلبا اوروآ و +رک هنسهیرغ "هلئام
 ۱ ۳ نات وط یر دودح طخ 0 ا

 هرق) كنيلاعش ما 3 ۵ د دا کلاه رم

 . رولکود هننوق ( هرق ) كنعق نلد ( یزکد
 ندنساقتلم یربهن (هوولیس) نالوا یمبات هجلشاب

 « هایس» كنسا .ردلاص هّسافسرمس یسارحم یغاشآ
 د ردظ ولم یسوا و هلس انعم

 ۷ (Mer de Kara) یزکد 8
eو ۲ 2 1 ۳  

 ا2 ۰ بولوا یمسق رب كلا ]
 ! ) چاغیاو ( و (ایلمز ااوون) ندنتهح یقرغ لاوشو

 لاعثیاهتنم كانسهیسور ابوروآ ابونج ءهلراهطا
 هبش (لالاب) كنهربيس ًاقرش « هلیلحاس یبیقرش
 . ردقیحا ندنفرط قرش لاعشو طاح هلسهربزج

 (یزاغو هرق) هدنسهزا كتهرزح ییا روک ذم

 ۔هطآ چاغیاو . ریلبریکه زبکدوب ندزاغوب رب هلیعسا
 خد زاغو رب راط اهد هدننتسمرا لح اسا لو

 ٤٤١ کاو ۵ یو هونج ندلامش . ردراو

 هک دتیک ىو قرش یاهنم ۰ ردهرتمولیح
 هنن ۱ SE بتا هلا اب وروآ < قرهشالراط

 هرق . رودبا لیکشت یوقر نوزوا هلیعسا (هرق)

 یآ چوا ردق هلولیا ندناریزح زکلای یزیکد
 ` یرلیک یعقیلاب هدعسوم وا « بولاق یلاخ ندرازو
 ۰ ریلس ه دنا لوخد

 كياچ چاق رب يا ندنغاط ناطلس کک ردا
 رولکود هنلوک ردرکا « لکشتلاب ندنعاعحا

 . ایس دج كنتالو هنوق

 ولیک ٩ ۰ كنهطرابساو هدنغ

 «بولواهبصقر یزکصح اضق هدنسلامش برغ هرتم

 دک ك هسو

 7 ه دنغاجس
 ب

۰ 

 جاغا هرو

۳۹۲۰ 20 ER 
  ۰دو عماج چاق رب « یسلاها ردق

E E یس هناختکو یتکم هب دشر :یسهسردمو 

 رو رومتم یباولح نی :

 ,هلیساضق ریدرک ۱ ابونح یساضق جاغآ هرق

 هلیساضق جاولب الام ۰ هلیلوکر یدرک ا برف .
 ؛هدلاح یتیدلوا دودج هل.غاجس هنوق یخد اقرش

 رار هلیسهیحان راشفا نانلوت هدنتهج برغ 4

 هرزوا قلوا لسم یسهلج « و یوا یهرق «
  ۳تبنم یسیضارا . ردنوکسم هلا یلاها

 شا رفقا لا هعونتم تانوبح < تولوا
 رولوا لصاح یعاونا كراهزبس و هویمو موزوا .

 روو ید یندعم اط لول هدنسهبحسان راشفآ

 بولوا زا یسهیلها تاناویح « ٩۲۰۰ نوبق «
  ۰ند هراس و یک

 كيلا هدارق ضعبو هداضق زك . ردترابع

 رونلوا مسن هحالاو زب ندنتک و .

 تشالو سفا دیر ی

  2د لک جافا
 امت «بولوا اضقرب هدنسیبونج قرش یاهتنم
 ًابونج « هلبرلاضق ساوط ابرغ « یزیکد سفن
 .هرددودح هلتالو هنوق ید ًاقرش یاغاصس اشتنم

 بولوا هرتمولیک عب رص ۸۸ ۰ یسهرعتس هحاسم <

 "یضارا یمبررب « هیلاخ "یخارا قلغاط ینصن كنو

 ه ۰و نامروا یرادقم بیرق هنمبررب « هعوررم
 یسلاها .ردراچ هد یک هرتم ولیکم ب سم 4۵۲ ۳5

 ملکتم هلناسل هکرت ی ۳۹۰ زکلای .بولوا یک
 هلیسهیحان هلریا .ردلسم "الماک یروصقو (؟) مور
 یزک « بولوا بک ندهیرق ۸۰۰ رارب

  ۱۳۰۰لای هردنس رق مداب یجآ عماج لاها

 هدنف رط قرش لاعشو یغاط سانوخ هدنتهح یرغ

 ؛بونلو یتاط جافآ هرق هدندودح یالو هشوق

 هبنرغ بوتنج لوق کیا نالیرآ ندغاط و

 ردق هرتمولک ۲۰ هدنراهرا « قرهنازوا یرغوط

 كلا كناضق هک .رودنا لصح هووارب هدنتعسو

 یرثکا كنریوک « بولوا یساروا یرب تبنم
 هللا هعونتم اخذ ینالوصح هڪلشار .ردهداروا

 .ردنرابعندنوتوتو ندر هومر اسو نوتیز «موزوا
 قوح یرلیک صوصالعو یسهیاها تاناوبح

 یادلوت كنسهبلها تاناوبح یونس « بولوا

۹: 

nerm 
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 ه زر ق

aهداصق کس .ردهدن رهدار او  

 0 ۲ 3 ٣
 زونهیرالو .ردراو یتکم هسادتنارو هب دش رر

 . ردیرک كي
 دواد ن یدلا دات

 5 ا نایفس 1 ۱ نالسرآ هرف
 < نکیا یحاص كنرپث دما ۰: تولوا ندقرا

 وه 6 قرهلاح هع هنسپ دنک یوا نید) | حالص

ETیدشا طص  . 

 هدنغاج و تالو كالس

 وک هضکب هک درد رو

 ندنصنم « هلروص ندنجا كل

 ۸ ۰ یسارح هو ول ود هنغامرا رادراو هد راقو

 .رد (سایدبل) یعدق مسا .رد هدنل وط هرتم ال

 رس 6 قرهنل وا ربطت كد هنسهن روا کا وک هلرتقو

 . یدا اص هئافس

 بت و

 فا هرد

0 ۰ 

 e هلو موی ۱ دما و
 ۳1 ناسد ر 5 هلع ا ر

 هلیسلوا لومعم ندغناط ا کانن
 نایریو ؛ییالوط ندکنر ییدتیا زاربا ندجراخ
 هشرلهدام « رکب رابد » و « دما » ] . ردعا

 [ . هلروم تعحاص

 2 1 اشاب مهاربا هرق اشا مه ارا »

 0 تعج |
 e اش دجا » ] ]۱ 1
 تا بس زا دما ۵ رف

 [ ۰ هلروب
 كهللا صاي عاق ندهسامع هافلخ

 ۳ E نیعلاّرُف
Eهدلاو كمللاب یدتقمو . 

 هلبح وزو ؛شلوا رم” ه تقو قوح ۰ تولوا یہ

 تكواو رهظتسم ییوروت هقشد نداممااراشم یبغوا

 ٤ ی هن راتفالخ دهع یو ها دشرتسم یلغوا

 تاربمو تاریخ قوح ر هدنمرحو هدداده و

 ۰ رد ) ناوحرا ( ا لصا ۰ ردشفارب

e+ 2هدنسهرا یا ایا ناو راویرلارح  

 ندنارباهدنسپ دالیم جرات ۱۸۱۳ تولوا هطخرب

 قلم هنساضق لو و واتس و 4 ۹ هب هبسور

 یس هرکس اسم هردشعا لشن ساف (هشوش)

 ۳۰۰ ۰ ۰ ۰ «بولوا هرتم وار عباس

 ۰ ز ق ۳۳

 ناجابرذآ ینصن كنسلاما . ردراو یسلاما

 یتمرا « یناربا یرکید فصن :بولوا ندن رلکرت

 یسسراف مسا فر هطخ

 كش وع * بول وا یلعاط یتیشاوا هود (ناوا)

 هب قرش بونج ندب رع لام” یرلغاط هرزوا
 چوا روتسم هلراراق یدمرس . رتازوا یرغوط

 كنغاط شماق ندرلنو «بولوا یعاط كسکو

 یعافترا هرتم ۳۷۱۰ كنغاط قجوبق و ۰

 رب تبنم كيو هايس یرلبداوو راب . ردراو
 یا كتکلع ء ندنراقدلوا ترابع ندتاربوط

 قاتا تنیرارب سکوت . رویلک یرلبا ندنو
 هدرارب برص . ردپاشع هنمک نم رلغاط اب وروآ

 . ردراو یراتآ سنج رب رینامریط يک یک
 . ردقوح یسهرضم تارشح

 زاخ نام ناطلس : از اب
 E لات اشابناملس یغاهرق

 .ندشلوا اشابنادوف هعف د چ وا هدنرلرود ثلانناخ

 یسهنس یراسولح كملاراشم ناخ نامع ناطاس

 یاریمریم هر «نکیا ندر یاسا هد ۸
 ضد هدزیکد قاو ء

 و . ردکم ندسورو

 شلوا ارد نادونق هللا

Eهد ۱۱۰٩ «هلغل وا قف وم هگانغ صعب  

 هد ۱۱۷۰ . یدشمنوا فیطلت هلترازو بتر
 هداز اشا دا لک هد ۱۱۷۱ «بودا لاصفا

 ِ شلوا ارد نادوق 3 هنتسوا كنا غاب ىلع

 a A E BR E هد ۱۴

 هبیادویق دنسم الا" هتتسوا تاشاب طصم
 < قرهشوا لغ هد ۱۱۷۷ و ؛شفلوا بمن

 کلم

 ۰ ردشعا

 یوناق (دمځ نیدلایحم انالوم) | ۶ 3
 E OO ام یاب هر 3 9

 اه هفت غابه رق ۰ بولوا ند الع ریهاشم

 ¢ ا ندکدتا مواع لیصح هدنارا هلغأ وا

 قدزا تیاهنو هسرادم شعب «هلدورو هتداعسرد

 تافو هداروا < هلتع نع هغاب هرق نالوا

 ٩:۲ : قرهللوا نیءمت هنکلسردم یمهسردم

 هیلقع مولع < ردشعا تافو هداروا هد نخ رات

 بلاح » راد هتارضاح ۰ بولوا فقاو ه هبلقنو

 ا هفاشک < ق هلسناونع « رورسلا

 هبهاق ولا حرش «یفاقیلعت هبهنادهو جیوات و هبیواضب



 ه زر ق

 «بجاولاتاما « كنبباود ندا لالحو یسشاوح

 ء ردراو یجرش هنأت هک

 هدنس تک تام تاتل وطظاع ۱ ۱ ۳
 ۳ 9 ورو

 ندقرث بونج هدنتسشراق كنسهرب زح زقاسو

 ههر زج هبشرب نوزوا دتع یغوط هبیرغ لاعث
 .  ردسا نایریو هنورپ یهدنجوا گو و
 ذاخحا هبحانر مبات هنساضق ریمزا سفن هریزح

 كالس ر ندهرد ۲۲ ۰ بوالوا

 هدنسیقرش لحاس كالخدم ییوقكالس هدنزفروک

 هش
۰ 

 نور ر هلم ساو ید هدنسش راق كنصنم رادراوو

 2 . ردراو

 كن الو ساوبس هدنلوطاتا
 و هال قارش ۱ لب ن

 قردهالشاب ندنسیونج قرش كنررش سا ویس
 یرغوط هندودح یتالو مورضرا و هب قرش لاعش

 ینسهضوح قامریا لیزق تا و
 ندنراکتابونج قرش «بوربآ ندنسهضوحتارف

 ندنراکتا یلاهثبرغو ؛رویلکود هنارف راوص ناقآ
 رو دا لیکشت یغامرا لزق هسیا را وص نتيا

 هرتم ۱۷۰ ندرم یاذح یسهورذ كسکو دكا
 ندرلهووا كسکوب یهدنفارطا « هدهسیا هدنعافترا

Yهد تیامو و  

 ۳ e a نارو هرف

 تنو « قرهقیچ ندلوکوب روک ذم رېن « بولوا
 .رولیکود هنلوک (رون بو) نانلو هدنفرط قرش

 ( رونبول ) «هلفلوا بیرق هنیربرب لوک ییا و
 . ردکح هل رم و تالیصفت هدایز اهد هدنسهدام

 نایت) هدناتسکرتمبات هیهیسور ۲

 كرف ا ام ناش هرو ہر

 كن ( یغاط قاتروا ) طو رم هنسهبعش (غاطالا)
 روتسمهلراراق یدمرس «بولوا یمسق یبرغ یاهتنم
 یزاغوب رب هلم” ۱ هرول هرق هس .ردراو یرهورذ

 هعق رلوا «بولوا یعافترا هرتم ۰ ۰ هک «ردراو

 . رددت ۹ نیما

 جردن سد ات کارا ۳

 ۷ ۱ زاغوب 4
 مزراوخ شا ینعل هدنتکاع رب هدشتلابا

 ندنیکتا «بواوا زفروکرب میصو كوب هدنراید

۳۳۲ ۱ 

 : هدنرلفرط هتروا دادسو و ؛ردشلرتا هللدس موقرب

 ی

 ۳ رذراو دن راظم ناد زافو هرق لصا

 نالوا هدنتهح بونحو ۱۰۰ یو هبونح ندلاوش

 ةحاسم « بولوا هرتمولیک ۱:۰ یمظعا ضرع
 یطسو ۰ ردهرتمولیک م برم ۱۹۰۰۰ یسهیعطس
 هدنفارطا .ردهدنسهزا هرتم ۱۲ هلا ٤ کرد

 زکلای ینمسا زاغو هرق رانکرت نانو نکاس

 ( ارد لوق ) هزفروک « بودبا رصح هنیزافو
 هم وه زاغوب رک كم ۰ رلرم د (راسوق یا ) و

 هدکلشینکر هدنسهرا هرتم ۸۰۰ هللا ۲۰۰ هروک
 . ردمقاو هدنلامش ضرع 4۱۳۱۳۲ « بولوا
 زکلاب «هلفلوا هرتم ر قجثآ یاننرد هدناخدم

 ندزاغوو ریلیهرکهزفروآ رارواو زود يا

 قتنقارب ه بز اوت یاد ییغوط هنجا ك زنروک

 هدتعاتس یسهب داع تعرس كلود « بودا نابرح

 یراکزوربرغ «هدلاح ینیدلوا هرتمولیک تا۲ شب
 -ولک ۳ تقورب < ٤ هدهسریلاز آ تقو اا

 رب چه ردق هیدعش . زعثود یغاشآ ندهرتم

 یفیدنل وا نظ هلىتقوو « لندن :دی دقت وا شاب رفا ۱

 تف قحهقح هس راف رخ هدن رلف رط هب روا < 73

 «ندنغر دل وا لطاب یخدیرکف قفل و لور ضرالا

 دلرلوصنریک هزفروکوب ندرزخ رح هدتروص ماد
 4 2 ردشلشالک ۲ ینردل وا لئاز هر عن

 هدنروص یاد زفروک «بولوا قوچ كپ تارخا
 راس هلزوطو ؛ رونلو روتسم هلراختو سيس
 هدنبید « بولوا هدقلاغوچ هکدتیک یحالما
 اس و قیلاب رب چه هدنچاو « هدکشا بسرت
 نرک ندنیکنا چ . ردهدقمامهاشای ناویح

 یرازوک هدنفرظ نوک شب ترد یخد دكراقیلاب
 تابت رب چه هدهدنلحاوس . ردیرحم ینیدلوا روک

 بوبابقیزاغو» نوکر ب هلیهاود كارت ود .رویق#
 یعهنود هنلوچ زوط رب هلنامز رورم كزفروک

 .روبنلو هطآ كحجوک یا هدنتمج قرش .ردلقگ
 هدنغاعسو تالو هسنوق م

 ۱ ۱ راکس هرف
 قرهلوا هدننکتا ییونج كغاط هحهرقو هدنقرش
 هبصق رب یزکس اتق هدنرانک كنهووارب عساو

 ماس ناطلس «یسیلاها ردق ۰ « بولوا

 مماج رب یهرانم کیا نالوا یسهدرکأنب كناخ



 هر ق
 «یاورداشرب ءیناکد ۷ یتکم هدشر : یی

 E Er راک هزف سه ۲

 یب ونج قرش « نامهرق ًابونج ۰ هیئوق سفت
 لامش « هلبرلاضق ناسکیسا "الامش ۰ یلکرا ندنفرط
 بواوا طاح هلیغاعتس هدکبن یخد ندنفرطقرش

 كنسلاحا .ردعماح ییاها ۲۵ ٩۲۷ و هی رق ۳

 زر «تولوا زود یسضارا ء ردلسم یسهلج

 - هبراج هام . ردقو یلاح هقثب ندنغاط هحهرق

 «یادغعب ی. هیضرا تالل وصح ET كب یس

 یرہح هلناب وح ات قحرو «رادواح ۰ هب را

 هحهدایز یرانفق . زتراغ نوه
 کیا یمارره هدنسهبحان شمط وخ اند

 CR) ریشش دەۋ لزوک والا شویغ كس چوا

 . رونلوا لاعا ملکو هداعم و یلاخ العا هدنلخاد

 کد .رددوح وم a هداضق نورد

 كناكر , یسا رب شعوس هدنسقرش لاش كناضق

 ۲۰۰ ًابرفت نالیشالک 1 ینیدلوا شفلوب یزغآ
 یعسو قلتعاس عراب او "الوطو تم هرم

 .رونلوا جارخا زوط یتیلک .بونلو هک رب نالوا

 هلرالوک مقاطرب بونل و هدنرزوا كتهئرب هک وب

 ۰ ردطا

 اراخ هدیظسو یایسآ / <
 هدنتهج یلاعش قرش كنغلناخ نیکنهرق

 وص لبزف قرهلوا ه دن ونجح كنلابح ناشفا رزو
ِ ۳1 

 ارمخا كنهسور اقرش «بولوا هطخرب هدنس داو

 العش « هلیسیضارا ( یالاسنارت ) ییدتا قاعلا
 ؛بالک ًابرغ «هلسهطخ ناشفارز كنتلابا دنقرس
 .ردطاحم هل راهطخ هزاورد ید وچ

 لا 1۱۷۰۳۲۰ و لاش صع ۲۹ ۰ ٩

 فولوا دشت هدنرهزا قرم لوط ۰

 واک ۸۰ یسطتسو .ضزعو ۹9۰ و
 ولیک بس ۲۱ oro یسهییتس هج ات ورق

 ۰.۰ یعاشرا یطسو . ردهرتم

A EBL 

 «تولاوا هرم ۲

 یرظانمو عقاوم اشا نایاشو كسکو بكب یسیضارا

 ناسد ( بآ خرم ) هدنتهح یغاشآ .رد واح

 ءتوداقش ندنس هنروا یکلع وس لدزف

 یغوج دكرلن وب « ريا۲ رایاچ قوج رب ندنفرط ییا
 . ردبا لیکشت رهلالش لزوک قاطرب هدنرلنایرج

 N ۵ lole « بولوا یلترثک یلیخ یبیلاها

 زکلا ندرلن و . ۳ نیم هدنرهدار

 « بواوا نیشن هیحو ریغربق 25 25 ۱۵

 رببعت ( هلک ) ملکتم هلیئاسل یسراف یراراس
 هلمالسا ندرلن و هک راروددنا کف یوق نانلوا

 ندشد تشدرز کسا «هدلاح یراق دلوا ندتم
 ید رلنو .ردرلذعا هظفاحم تاداع قوحر یخد

 ندکو هاب وا « تواوا رلمدا ناقشیلاحو

 0 هل ےہ تاحوسنم لوبقم ضعب

 هلرلثیا یک قهراقبج نوتلآ ندنرلموق كرارهو
 « هی | را تر اتو كليجا « یک یراق دلوا لوخثم

 ك_نکتهرق . راردیک ردق هرغ شاک اتو ه هناغرف

 لوا نرشت « بواوا ترسو نوزوا یراشیق

 « رواوا دتع كدهنطساوا كسیام ندنسادتا

 یهدنفارطا كتکدع ۰ بوغایراق هرتم چاقربو
 اذه عم . رنابق یرللو و یرلزاغو كرلغاط

 تىما هدایز هتعارز «بواوا تیام كب یسخارا

 راخذ ریاسو یادو نالوا لصا «ندنکبلر و
 هدهکلاعیهدفارطا هرکص ندکدتا هرادا یک ام
 هدیرلن امرواو یرلحاغا رادهونم رووا جارخا

 ؛ نوک 6 یکی «بواوا لزوک ك پ یرلاعرم .ردقوج
 هدیراهلها تاناوسح راسو هلکرخ رص

 انا U کسب E ی و

 ترا ندنرلبرد یلاها « بولوا قوج هیشحو
 هدنا ونت «بواوا قوج یرازوج یاس .راردا

 ربراقح یغاب زوج ییتءلک ۰ هرزوا قعاللوق

 هناخ ارام .بولوا ی ۲) یزگ

 تحت كربمارب یراو یلرب زاح یناونع هاشو مات
 2ء ردمدنشهزادا

 ہی 4صق / ر

 یزاغ ناخروا ناطاس
 تاذدر ندنجماشمیرود

 ینیدل وا لغوا كنىرب نداصا هد رابد «بوا وا

 ۱ دا هح ه رو

 رابد و راد و ٤ هلءا وا رپظم هب هب ذج < هدلاح

 هد رق راصعاو : شک ا مور « كرەدىا

 . ردهاکتایز هداروا یربق شا نکسم رابتخا

 : ^4 یرعه نرق یجرب نوا ۱
 دیم « بولوا ار دیتا 4 2

 شلک هیابند هدنابا

 هرشط هلسرادم

 رود < دار هلک هتدامسردو ٤

 هل رل تروم ام ا ضقو یوتف هد

 :. کات

 ۱ هر ق ۱ ۳۹۳۳



 هر ق

 «بولوا یسضاق سدق « ةر ندقدشالوط

 ۰ ردشعا تافو هداروا هدنگرا ۱۰۲ ء

 ندتاذ ییاو كتناتسربق ( دجا هحهرق ) یراق

 یعیدلوا بوسنم ی هناذرب رکید هدیساو هسقو ییهنیرب

 .یدمهنل وا قیقح

 هدنتهج برغ كرکبراید
 یرلارحم هاجد هللا تارف

 هب ونح ندلامش هدخز ر راط هلا ا

 غاط هح هرق

 تدرام هللا هفروا « بولوا غاطرب دت یرغوط

 لنکشتین ره ( بوحر> ) میان هرواخو و

 یهنم هنسهووا هریزج هدنسهرا كاج کیا ندا
 ماس 6 بولوا غا کم لصالا یاکرب وا ما

 قوح یرلهوروحواو یرلابق A ندتلازاب

 رازاغو راط اطر رلوص ناقآ ندنراناب «بواوا

 یرہش (رکبراید یی ) دمآ ہرق هک روددبا لیکشت
 ردا هدنکتا فرا ندر وف ید

 كلف دبا مدد قمش | نا هچمرق
 قر لاء 3

 هقرش ند رغ ابزاوتم هلنا-2ا اب هحوق هک« ردغاط

 كن هجنوطن د هروک ذم يطع ءلساس «بولوا دتم

 .ردشل ربا هلبس هووا رفولاق نالوا یواح ینەیانم

 ندغاط هتروا هلي داو وص كوك م بات هح رم ا

 ۱۱۰ ینو هقرش ندیع ۰ بولوا شاشا

 ره دنتهح

 یرالوقو كنا یکەدنتهج قرش . ردهرتمولیک

 كا . رولوا لصاو ردق هنتسوا ثاهرغاز ی ا

 UF هرم ۰ یسهورذ كرک و

 نەرم زو زکس ید یعافترا كت رلفرط رغاس

 لیکشت لام مع ندفرطره یراکتا .
 ول ید یره غاب لک رومشم كعلنازق . ردا

 : ردهدنر اکتا تك غاط

 غاطهجهرق

 زا زواج

)Karalch-" a 01(هدناتسکرت  

 نايت ) نلک ندسچا كنيج
 لکت ی رغ یاهنم كنس هيظع اساس ( ناش

 قرش كدهنبونچ كدنکشاط ؛بولوا غاطرب ردا
 هدم و ینازوا یرغوط هیون برغ ندیلام

 یعافترا كنم رفرط رک ۱ .رنودیرغوط هدنقرمس

 ترک و لا « هدهسا هدنرهدار هرم ۰ ۰

 هتروا یرلهورذ

 < بولیرا لوقر هلا ( راسکاص ) ندنفرط

 یعس هلم او هنو ؛رنازوا یرغوط هیرغ لاعگ

 2 راقبح ردق ههربم ۰

 ۵ ق ۳۳

 نوت ردبا لیکشت ییسهیلاعش دودح كنهووارب

 ندنس هضوح ناغفا رز مات هل وع یتسهضوح

 ۲ كلا « بولوا یدیکو زاغو چاق ر . رولر
 1 نالی) یهدنسهرا دنق رس هللا دنکشاط یروهشم

 نلنید ( یسوبق كنلروه ) هلرکید مانو ( یتوا
 1 ردزافوب

 ا ایس ربم زا كن الو ندیآ

 ۲ ) لمتحوف (/ عقاو هدنع

 ٠ «هحوف»] . ردهلکساو هبصقر یزکه كنساضق

 هح وف A٥ رد

 0 تءحا ص ه2 هدام

 هدنتالو ِ

EF ۳۵ هک  E ER 

 یسهیحان ؛پولوا هیرق رب وب یزکح هیحان
 ۰ رد واح ی وص ندعمر عفانو یارو 2

 یر زو كناخ زیکنج
 ۰ 7 یدامادو

 اا ا هدنتلابا 11 ۱ یاچهرف

 «قرهقا یرغوط هب یلامش قرش «هلناعن ندنغاط

 نابو راچهرق
0 O E O O O O 

1 
E٣ هرزخ رخ دارت ندنارح كل  

 . رولوا بصنم

 6 یدنفا زر زعلادع 4 هداز یلجه ۳

 1 تعح ص هسه دام 6

 ۴ [ ۰ هلروب
 كنت الولصوم و دات رک

  ایلسو و دزواعس هب ر ايلس نالوچهرق

 قرهلوا هدنسقرش لامش هرتمولک ۰ كن هش

 « بولوا هبصق رب کسا هدنبرق هیناریا دودح

 نرق « نکیا یرلزکم. كنبرلدرک تهجوا ام دقم

 «قرهنلوادارت ؛ هنزوایسأت ین هرناهلس هدقناس

 د ردوا بارخ

 ماکت هک رتو هدیلوطان ۲
 ر هدرار راس نانلوا

 رک ذ نایاش بولوا ا دارهرومعم قوج
 ۳ وا ات اس یراتالوا

 «ولهود» ] (- ولهود )

 [ ۰ هل روس تەحا| مع هنسه دام

e 1نباش ماوعلانس  

 ۳ (راع رو ]فرشداصحهرت
1 ۱ 

E 

 | داصح هرق

 یی ۵ رف



 هر ف
 لاعش هرتمولیک ٠۹۰ ًایرقت كنساوسو هدنتبالو
 وسه رک نالوایسهلکسا هدزکد هرقو هدنسقرش
 قرهلوا هدنسقش بوج هرتم ولدک ۲ کت

 ۱۰۰۰ هدنتهح یراقو كنسهصوح تیکلک

 هوس كسکوت نالوا یعافترا هدای ز ندهرتم

 هدیقرش لوط ۳۹۳۹ هلا یلام# ضرع ۷۲
 ۱۱ ۷۰۰ ۰ بولوا هیصق رب رک اول عقاو

 فا لومم ندشاط هایس هدنتسوا ءیسلاها

 هدنرزوا كنادقرم كسکوت هدننورد كن و و ی.هعلق

 فارس ن کیسا ناشلوا دانا هئاخالس مولا
 بي یخ يلا هلقعصاب ۰ شلیوا هجا كنابق و
 ۴ ۰ یدجس ه :ییرش ماج ۱١ «یسوق ر

 مالسا ۱۵ و هدشر رب «یساسیلک ٤ «یسهسردم

 «یلاخ ۸ «یماج 4 ؛یتکمقادسا ناتسرخ ء و

 فشراچو لواخو یراتج كيلبا ۰ یکم ۳
 رب هدتفه « یسهشرباف نوا رب « یراهاکتسد
 . ردراو یراجم هۆ دلوا و یرازاب رولبروق
 كن هبصق هسوش رب نلک ندنسهلکسا نوس» هک

 هب هیطالم ندارواو هنس رپش سا وس كرەك ندنجا

 هدنوزب یطا >هنملق روک دم ر
 هدننامز یسهبعش یاود نشا

 امور « بولوا کسا اهد كنهبصق . ردشلیاب

 ینیدنازاق یثراق هدادرهم كسومو ندنرلرادرس ۱

 هنیدم » یتمی ( سیلویوقبن ) هنیدای كتب رفظم
 كن هبصق یندلوا شا سيسات هامان « رفظلا

 -هنلوا تاشا نظو «هدهسیا نونظم یفیدلوا ینع

 < بونلو هدننورد هعلق ادا كنهبصق . ردشمام

 . رد و هدینیدلوا شلردنا هب یغاشآ ه دەل

 شلصاب لر هناخ هلففل وب هدلئام مع و هیصق

 هلرب ندفرط تسوا یرلماط نالوا ندقارب وط

 وب ا هد قو لات زکلاب هند ساز

 رهناخ ینکس لباق هدنس هلع نابتسرخ نالماب

 كتكلم یرب ندنسهف رش عماوج . روبللو

 اب ناع دن نا ظلم ےل اویا نانلو یحاف

 مور نوزرط . ۳ ااا كت رات رضح

 هنطبض كنسح نوزوا راصحهرق ندنرلروطاریعا

Eteقرهنلوا رف هدنسب ریه جرات ۸۰و ۽ » 

 ( راصح هرق نباش ) .ردشملوا هنامع كالام هم

 هر ق ۳۳۵

 هنس ود رک كنند باش هدنرراوح یلنید

 . ردىنىھ

 نالوا ییانه اف قرش راصح هرق
ERروا ا فرش وا یساضق  

 « هليرلاضق راصیوق ًابرغ « یربش وص ًابونج
 . رددودحم هلشالو نوزرط یخد لاش
 ۲۳۱/۳ I هلا هبحات ٩ روناوا هرادا ند زکر

 ندنسلاها .ردعماح یبیلاها ۲۰ ۰٩ ٤و یە رق

 مورو ینمرا ممقنم هب هثلث بهاذم یثک ۰ ۰

 یهضراعیسضارا .ردلبسم الماك یروصق «بولوا

 راخذ الوسع « بولوا تنم هدلاح هترواو

 ندنعاولا كرلهز بس و هوبمو نوتوت هللا هعونتم

 ندنراخذ هدرلههس لتکرن زکلای :  ردنرابع
 - ایتحا هدرلهئس ضعب « بولو عوقو تاجارخا

 كرا رادقم رب . را تیافک یخد ههیلحم تاح

 «نویق یسهیلها تاناویح . راقیچ هدیمهزوق
 ۳ ردترابع ندنرلناویح كودو ریغیص 9

 «نوشروق لس ییا نالوا هدکفلشیا هدنلخاد
 لییخ « بولو یدو باش تردو روک یا

 یخد لوک كحوک ىلا ۱ ردهدکمریو تالشاخ

 هد یرلنامروا .روینلو قیلاب هدنسهلج .بونلو

 . ردراو یسهعوتتم راجثا .بولوا قوح
 ساوبس ۰ یاس دور هم

 ندیابیکرت تالو قرش راصح رگ
 قرش لامش كتالو «بولوا یر كغاجس ترد

 داقوت اب رغ ۰ سا وبس اب واح .ردن رابع 0

 هش یخد اقرش « نوزرط "الامش « هل راقاس

 دودح . رددودحم هلراتالو مورضراو نوز رط

 هسوک ) یسهیونج دودحو ( لبموک) یسهیلامش
 كغاجنس نوب « بولیرنآ هل رلتریص ( یغاط
 لیکشت یداو رب عساو و كسکوت یسضارا

 كغامرا ليش هدنجا كنىداو و هک «رودا

 مورضرا یرهن ( تیکذک ) نالوا لوق هعلشاپ
  قش هرغ ندقرش ىغا . دارهلک ندنتالو

 ندنرلکتا یلخاد كراغاط روک ذم ندلوصو غاصو

 زود ییدلک تسارو « ذخا رلیاح قوجر نتيا
 .رک هلغاچس داقوت ؛درهدا اورا یرلرب قیصابو
 و یلامش ضرع ۰۳:۰۲ لنا ۳۹۳۰۹۲ قاعتسو

 دعم هدنراهزا قرش لوط ۳۱۳۳۹۱4۷۱ ۲



 هر ق
 هرتمولیک ع برم ۹۸۰۰ یس هيڪ“ حاسم ؛تولوا

 ر ۰ ٠ اتم و طرف یاهو

 مقنم هب هثلث بهاذم یردق ۳۰ ۰۰.۰ درز وب هک

 ماکتم هلن اسا هک رم یردو ۰ ۰ ییمرا

 كنسهلسم “لاها .ردلسم یروصقو (؟) مور
 یرادقم برق هثلث رو نس یسهداز ندشنناثلت

 < هرحولا ؛راصح هرق اچ چ اودا . لو

 هباضق ه هل رلم”ا هدم و اراضی وق یره اوض

 ی ه رق

 تنم هدناح هبرواو لی هضراع یسضارا .رد واح

 ۵ 11 و هح أ ۷۰ بول وا میقنم

 كولو یادم یوصحم هدهحرد یجمرب « بواوا

 یراد هدمدو هب رآ قرهلوا هدنسهحرد یی ررب

 ءهلقب فالو «هیلوصاف «رادواچ «كج رع دوخت
 هوم ARA هبمای ورا الا «موزوا « رصم

 نوسیلآ ۰ شیرچ « نوتوت هلیعاونا دارلهزبس و

 < موزوا وروق یییخ . ردنرارع ندهراس و

 یغد كيتفتو یموم لاب لاب هلبا زمکپو بارش
 یرلقدلئاب تح «بولوا قوح یران امروا .راقیح
 یرلقدنلوا قارحا ندنفرط رانابوج تقو رهو

 ؛ردروتسم هلرلنامروا یرثک ۱ كرلغاطهس «هدلاح

 ماچ كسکو كپ ییشیریولا هب هتسارک عون رهو

 تاناو حو یرلاعرم .ردراو یرلجاغ آ راسو هشيم

 :یادلوت تاناویح یونس «بولوا قوج یمهیلها

 ۰۰ یو نوبوق زواتم ینویلمرب
۷/۵ ۱۱ 

 هریغیص ۳ ۰

 . ردنرابع ندیکم ۸۰۰۰ و رکیب

 < تروق « زوموط « ییا یسهیشحو تاناویح

 یدک ینابب «یسیک غاط « هچهرق « ككييک .یایت
 یاس قرش راصح ا . ردهرناسو

 كب یرلنالیراقیج قجنآ ۰ بولوا نیکنز كب
 هدنفا رطا كناول زکر یرل هحاش اب كا .ردسزح

 اتکا 5 هلن رلن دعم باش عساو كب نانو

 لیس کیا رکید نانلو كورم و کیا نالوا

 راسو یزوط ایق « تیکنل ۰ ریقابو نوشروق
 یهدنراراوج نداعم قحما . روینلو رلتدعم

 هد ۱ را فر تدم زا كرلنامزوا

 كنداعم یاظتنا مدع كرالو و ینادقف كتاقورع

 اول ندا نا كح هیمر دنا ماد ات شا ندنحارخا

 هتالوزکصح و هوس هریک نالوا یس هلکسا ین زکض

 « بوایای هسوش رب هدنروص كجهدبا طبر

 0 5 ق ۳۳۹

 0 5 يک ییدتبا قش هبونح نرل اش یغناعس

 كنسپضارا « هدهسیا هدقمبا یخد رلهسوش ضەب
 هنریثکت كرالو وب یسلوا یهضراعو قلغاط كب

 8 بولوا هدقملوا منام ا هدلاط نسحو

 - امهنلآ یکوا كنالکشم نالوا هجهیلقن طئاسو
 ۰ هتسارک هیضرا تالوصحم كعغاعس .ردهدقم

 « یرلیرد هیشحوو هیاها تاناوبح « ندامُم

 « لاب  كتفت « یغاس « یاب جا « رینیب « غای

 هاو ج e ٤ « یوم لاب

 ET ۰ a یونس قرلوا

 فالاخدا هدنتهف ارل ۲ ۰

 . ردهدنرهدار ارل E KE ینادراو .ردراو

 يک ی نیدلوا یلتدش كب یرلشیق كني رالحم عفترم
 قوچ یرلعقوم .ردقاعصهدایز یساوه یخدنیزاب
 قفاوم ا یرلتعضو هدبواوا قلا ا هد

 دارک و ن زاب درک هسیا هدن رب دا و ضمب نالوا

 كرل ەوىم ا «بولوا لدتعم اهد اوه نیشبق

 . رولوا لصاح یعاونا

 3 قحماو یاجارخا

 N 0 SE ا هرق
 ه رق نوا ۰

 ۲۲۰ كنهسورب هدنتالو راکدتوادخ (یراصح

 هرتمولیک۳۱۰ كريمزاو هدنسیقرش بونج هرتمولیک
 لوط ۲۸۰۲ هللا یلاعش ضرع ۲

 یعافرا هرتمولیک ۱ Nas ندرح یاذح هد ق رش

 هدنق رش

 1 تكسک و هرتم e ندهووا ولو هدهووا رب نالوا

 اول مقاو هدنتل ۲ تاق هایس رب یناوتسا نالوا
  یسلاها ۱۷ ۳٩ ۰ تولوا هیصقر یزکس

 كنوو یسهعلق ر بارخ هدنرزوا كنایق روک ذم

 هلی رهص كوب کیا شلونوا هنجما كنابق هدنجا

 ۲ «یدجس ۷ «یماج ۱۰ «یرانآ ضمب رکید
 هبداذعا ؛ییساسیلک ۲ «یسهناطتک ۲ :یسهسردم
 هل رلبتکم هشادتا صوصخم هناناو روک ذو هب دشرو

 ۷ « یرلبتکم نایتسرخ هج راو نایبص جاقرب
 .ردراویفراجمت یلیخ هلریمزاو یلاکد ۱۰۸۱ ۰یناخ

 یایرج 0 ( یا راقآ ) نک ندنجا كنبصق
 كنسیلاها .رددنذلو فاص كب یوصو یلتعرس

 یروصفومور ی ۲۱۸ «یبءهرا ىب ۲

 و E نال یسهلج ا بولوا
 هلقارپوط شلصاب یرلتسوا و ندع,رک یرهناخ

“OL,ات  



۱ 2 CTA 

 هر ق

 یساوهو رکنا نزح یسهرظنم ۰ بولوا روتسم
 ردقّووص هدایز نینیق و قاع” كب نزای .

 یراعشا ۰ هدهسیا تبنم كب رلهووا یهدنفارطا

 هلفلوا قالبچ یخد رلغاط ننیروک « بویلوا «

 ایرتک !نیشیقو ءسراراص قباچ كب قا هتروا نیزای

 هبهنوق نداشاپ ردیح . رونلوب روتسم هلزو و راق
 یک ی یدک ندراصحهرق یطخ لو ربم د ناتا ۰

 و یر هبمش راسدو ۳ ی كنطخ رم زا

 كبحاص راصحهرق « ندنراکهشلرب هدهبصقو
  6همش هدنکحهدبا نارعو تیما تک

 یراکسفق قلعتم هغلیج وق هدالخاد هبصق .ردقو
 لامعا هرتاسو نوتساب ییهقاق لت هلنالومعم شعب

 یلوا لصاح نویفآ لتیلک هدنراراوح .رونلوا

 نوف |نوجا قیرفت ندرلراصحهرق راس كنهبصق
 راصح هرق .ردشلوا بس هنسهییس یراصحهرق

 كرلبل  ورتیشراق هرلینانوب .بولواهبصقرب یکساكب
 رة ودك ام قاط رب نالوا شلک هشدادما

EE لا ( ۹۳۵۵2 ) هداوس ىو 

 هدنرراوح هدعدق نامز .ردنونظم یغنیدل وا شادا

 هیفوصایا «بولوا رومشم هلبرحرس سیفن ناقیچ
 .ردل وم “ند ص ص كیاروا هد یح اقر ندنرلن وتس

 اب رلیقوعلس مور هدیدالیم نرق یچنکیا نوا
 هیسآ ( راصحهرت ) ندنفرط رانوب بوک هتطبض
 نایمرک هدنضارقنا كنهیقوس تلودو ؛شغلوا
 ناهد ن قوح « هدهسیا شلاق هنساصا

 اکا هب هام تلود یب رفتلاب نادنرابد

 یدشغل وا 

 نالوا یانمه یساضق یحاص راصحهرق

 هزاع اقرش «بولوا یساضق رک اس

 برغ «هلیتیالو هینوق "بونج «هلیرلاضق نیداولوو
 لاعشو "الامش < هلبساضق لقدنص ندنفرط ینونح

 اضق .رددودحم هلرغاحس ههانوک هدندنتهح رغ

  ۸«بولوا یواح یهرق ٤٤١  ۷۷هللایلاها

 نانلو هدزک زکلاب هددل رلز و هک زدن وا

 م "الماک یسادعام ندمورو یهرا رادقمرب

 كسکو لو یهضراع یسضارا . ردکرتو
 هدیرلاعصو نامرواو تدنم یارب وط بول وا

 نک ندزک ی یسهیراج هایم هصلشاب . ردقوچ
 ترابع لندهرد چافرب عات اکوا هللا یاح راقآ

 هر ق ۳۷

 یراوص هقشب ندنبوصویق كنسارق ضعب ء«بولوا
 . نوفآ هلا هعونتم تابوبح ییالوصحم . ردتو

 ؛بولوا ترابع ندهرئاسو یرهج «یزام «نتک
 رادقم لیخ « هفلوا قوح هدیسهیلها تاناوح
 هنناوبح تالوصحم راسو یرد « كيتفت «یغابب

 هدهفاسم قلتعاس تج چا ند رک . راقبح حق

 هلمان لوک یلزاقو ییوص ندعمرب هيما وص یک ا

 هدهفاسم قلتعاس شد ندز کس .روشل و های ارب

 یسهبارخ مدق ربشرب هلیمان ( راصح هرق هجسیا )
 .یلت «زوموط « تروق «ییآ هدرلغاط .ردراو

 كدروا .یوط «كياکک .ناشواط «هجهرق .تیک
 . روینلو هلترثک روطو تاناویح راسو

 راکدن وادخ .یغاعس 5 ۱
 ندا کو نتیالو ست 7 ,مه2> ۵

 «بولوا یسیقرش بونج كاو یرب كغاججس شب

 هلیغاعس هیهاتوک ندنتهج یبرغ لامشو "الاعش
 ندنفرط قرش بونجو ًابونج « نیدیآ ابرغ
 هل راسالو هرقل هدندنتهح یلاعش قرش « هینوق

 لابمش شر ۲۸۳۲۰ لا ۳۷۶۰ :ویطاخ

 یطخ قرش لوط ۲۸۳ «بواوا دتع هدنراهزا

 AV . یسهبعطس ةحاسم ESI ناه

 رڈ

 یسلاها ۲۵۹۶۰ ٩۹٩۱ «بولوا هرتم ولیک عب ص

 ی ۲۱ و ییمرا ی ۰ ۰:۰ ندرلن و هک« ودراو

 . ردکر تو ملم "الماک یروصق « بولوا مور
 لقدنصو هز نع «نیداواو «راصحهرق : قاعس
 ۶۳۷ وهبحات ۵ :بولوا مسقنم هیاضق ٤ هل رلعسا

 «بولوا عفت صو قاغاطیسضارا .رد واح یبهیرق

 هدنفرط بونج «یناط ریما هدنتهح قرش كغاجس

 قمراب لآ یو هدنفرط برغ « یغاط ناطلس

 برغ تنیاوطا ۲ . روينلوب یغاط نوه هلبا
 ره كن را وص «یفیدل وا یر مش ص ار تاو

 هلام یزکد راهطاو کد هرقو ندنسق ۲ هفرط

 یسضارا هدهلخاد ةضوح یهدنتهح هینوق هلبرا

 لا كنيلوطات ۲ "ةقبقح ۰ رویلشالک 1 هلیسفل و

 سردنم كوب و هراس نالوا ندنروص كوس

 كناول « بولوا هدقاعس و یی انم كن راقام |

 قهج یبونج برغو : هیراقس یم یلاعش قرش
 مسق و ؟ رولو هدنلخاد یس هضوح سردنم

 قیالو هوق یرلوص كنسي ونج و یطسو



 هر ق
 . رولوا یهنه ی ەد

 هرول 14 راپناو هدنسهرا دارغاط نالوا رک ف

 مماط رب تدنم كب نکلو حار هدنرل داو

 هعواتم راخذ هدرلنو « بونلو رل هووا عساو

 هلا یادفب یلتباک لوبقم كب یسنج صوص) العو

 ¢ دوخت ۰ هلق

 و هدندودح

 . قوماپ ٤ موزوا < نوفآ

 ٠ نوتز « رب E ماسیس « نتک هيل وص اف

 رهوم راسو طومالپ « زوج « هناتسک ۰ ربا
 هراسو نوتوت یداع عونرب نانید نوتوت هرقو
 . رولوا لصاح

 Ne ۰ رادواح ۰۱۷ ۸ ۰ ۰ هم

 هلک کی 8

 ىس ونس تالوصحم نونفا ۰ ردهدنرا هدار

 ۳ یس ٠ ونس تالو ف یادغب

 زا .نوب۰

 یراد « ٩۵ ۰۰۰ صم

OEوروق « نوبل ۱ موزوا ۳  

 ؛ یوم ۲ رادوحس رب اب ۰ موزوا

 نولم رشءراب زوحو اتسنک ۵ نوبام ه و

 یاس رادقم ىلخ هقشب ندنو , رولوا

 یخد هرتاسو یوم لاب «لاب «ثاسا هللا كيتفتو

 هنسهلکسا ریمزا یسهلج ناه كرلنو  بوقیچ
 عبص ۱ یوم

 ماچ ء بولو نامروا ۱ هدنتعسو هرتمولک

 لاب هبهیق

 هدا ول  لخاد ۰ ریلی ر دتا

 هدنلح ۰ هلفلوا یواح یراجثا راس هللا هشیمو

 عطق نودواو هتسارک یلیخ «هرزوا قفلوا لامعتسا

 تاند رون ساد هدام رووا الاغا رهکو
 رد هدنراقو « هدهسیا شمافلوا ارحا تایرحتو

 ۲۰ ناو زکسح هک« یرلقاج وا سرم نالوا
 كنهلقنطاسو «ردعقاو هدنسقرش لامش هرتمولبک

 قام” العا و سا نایفل و یایما هدایند هدناک |

 هنر تورث رب هایجارخا مرم
 زکع هلی ملکو یلاخ هلع عیانص . رل هک
 ندرایش یراکلتو هطسا مدق راک نالا هداول
 اول و صوصیلع ییامعا یلاخ < تولوا تراص

 تانسیغاس كغاس و .هدکغنا قرت هک دنک هدند

 : ردهدکا مد راب هنساقرت كتعنص و هد ساف

 ست كوب

 رشک ا٤ هدهسیا مالغاص هرزوا تیمومع یشساوه

 هدربره نام نیشیقو قاجص كب نیزای هدنرلفرط
 2 تسردم کلا ودق ووا هدایژ
 و . ردیل هتي اوه هدرلرب ضع کیدتنا لش

 ت ار هلکعا حالصا یاوه یرمطت دلرلقلقاطب

TA هر ق 
 -هردنازف یخد هعورن "یخارا لر هغاعس وب

 بتاکمو سرادم ۲۷٩ اج هداول لخاد .ردقح

 ماود نادرک اشو هبلط ۳۰۹۰ ۰ بونلو هفلتخ
 . رودیا

 ندلا ی انالوم )

 ندنیطاطح مظاعا (دجا یراصح هر
 ي O ندایح فوص «بواوا

 ه دیاح لخت نانلوا رعت اتم و هدنان و ِ شا

 هیرود ینا ناخ دیزیاب ناطلس .ردشفل و دننامی
 هدنګ رات ۳ «بولوا یوص ینیدل وا و

 هدنربیک قاط كتف رش عماج هیناهلس .ردشع اتافو

 دابآ رفعج هدهخادوس , ردراو یرلطخ هدنلیبسو
ASGقاط ی دقص یدنک عقاو هدنکوا  

 ه دن سهي اه هر ۱ ا ردك یئد طخ

 هقشب ندیباح نیسح نالوا یاورک اش و یک

 یر دلرعاش . ردقو نلیهدا دیاقت نیس

 هک ردشع د

 یزو نادراغآ ردب راصح 3 9 اش زاب

 8 ات

 ندلارخ» ] (- لردنح) 4 ی

 تعحاص هنسهدام « اشاب لیلخ

 [ . هلروب

 - ام هنسهدام «اطخ »

 ناطلس ینوناق ( لاک نا
 ند ا یرود ناخ نایلس

EEDA 

 هردراو یافت رب شلو ترش هلمع-ا| دک

 دواد هرو

 ردشع | تافو داد ۸ ؛تولوا

 هل هسور هدیطسو ئاسا

 ۔امرا نوع“ ۱ عبا برد هرو

 یس هب -صق ناکنع « بول وا رہ ر رولسکود هنغ

 نوع” . کود هغامربا و هدشرق

 ینیدنل وادای هلیعا (نران) هعلحم یراقو نداروا

 E ) هرکص ندکدشار هلرن و «هدلاح
 قیوص هلا یالاو هناغر و ارد هرق رل ا

 هرق) ندا ناعت هدنسقالت هطق كنلابح غا اط

LSا ا للا ندنرباج  

 هدنسپ دا و هناغ رف « هدلاح ینیدلوا یعسو هرتم

 1 هل راودح قوجر ییوص « بوتا یرغوط هبرغ

inai al 



rRشات ۳  

 هر ق 3

 نانو هدنرزوا لو « قرهنلوا هلاسا هفارطا

 . ردبا اوراو یتس ی یضارا قوچ رب
Mer Noire ( | 5 7 ) كنابوروا 

 ف د ۵ رد

 هلی ونج قرش یاهنم م :

 رک د ر یلخاد و سلا فاع كاسا

 علقو یزک د هص ص هللزاغوت لورتاتسا .بولوا

 طالتخا هلزک د قآ هلبق رط یزاغو هرناطاس

 لای نم ص6 9 یا

 هدن راهزا ,قربش لوط ۲۳۹ هلا ۷۵و

 بیغو ۱۱۸۷ یو هیرغ ندقرش « بولوا دتع

 1۱ ۳یمظعا ضرع نالوا هب ونج ندلاعش هدنتهج

0 / 

۰. ۵ IN 

 حب ۸۲ ۳ یسهیعتس هحاسمو هرنمولک

 هبش مرقو د تشلام ریز فای ردهرتمولبک

 هل زاغو جرک بولوا عقاو هدنسهنوا كنسهرب زج

 هاسح ول ید یر .د قازآ نالوا شل

 برع یسهک وا ۰ کد هرق لا
 قلوا هدلامت ینغاو هدقرش یجوا « هدسونح

 لحاوس . ردنا زارا ینلکش نی راق-ارب « هرزوا

 لوناتسا  تواوا هدنلوط هرتموا ۶8

 قرثو بونح نالوا ده زاغو جرک ندنزاغو

 هنو السا یلهرتمواک ۲۰۶۸ يا

 لامشو برغ هدنهرا دزافو کیا روک ذم

 هنس هعطقاپوروآ یکاهرتمولیک ۲۸55 یتعی یلحاوس
 كنسي رغ لحاس هاسهیونج لحاوس . رداع
 كني رع لحاس « كل همامك تلود ىس ونح مق

 یلاعث لحاس ء«كنەينامورو ناتسراغلب یسیلاعت ےسق

 یلودهسور . ردهدنلا كنهبسور یخد ۳9

 شب للا هدزو ثانهروک ذم لحاوس هدلاح ییدعش
 لحاسو ناراآ یز کد 3آ رکا

 e زفروکر هل" « زیکد ولوا » هدنسب رغ

 هدلاح ینیدل وا ینثتسم یهر زج هبش م رق ندا

 < بویاوا قوچ یرلیتنقیجو یتریک كزیکد هرق
 كب هجوه یهدنسب رغ مسق كلاش لحاس زکلا

 داخ: هتسهعطق اما . ردناباش هزا 3 یرفر و2
 ترابع ندنراکتا لابج نیا ردق هبایردبل لحاوس

 ؛قامریا لیشی هللا وص كوروج زکلای «بولوا
 كنه روکذ م لابج یراقامربا هبراتسو قام ریالبزق
 3 رولىكود هرکد هرو <« قرەلو لو ندنسهزا

 یوا کیا ا تاحاوس دب اع هنسهعطق ا وروآ

 ه ر ق ۳۲۹

 - رلغاط هلبایكع رق ندفرطربو هجارتسا ندفرطرپ
 یسیطسو ےق « بولوا ترابع ندنرلکنا كنب
 قفیدنازوا ردق هارد بل له ووا عساوو زود

 یک ریندو رت سد « هوط دیو . ررتسو

 E ر هملادو رلزغآ شینک قامرا ےسج چوا

 و فد هزیکد «كرەدىا

 هدنناي تالحاس ات هدنرلفرط شک ۱ درک د هرق

 هنیکنا « بولوا کلنیرد هدایز ندهرتم زوب
 ضعب « هلکعشهدایز كالنبرد « هجقدلچ ۲ یرغوط
 هدرهفاسم كلهرتمولک ٩۰+ ندلحاس هدرلرب

 ۱۸۰۰ هدهفاسم كاهرتمواک ۱۲۰ و ۰

 یزکدقاز۲ زکلاب . ردراو قم هداز ندهرتم

 یزفروک سوغرب هلیجوا كنسهریزج هبش مرقو
 هدنلاعش كطخ و هدلاح ییدلکح طخرب هنسهرا
  دکود درابنا كوس یسهشوک ییرغ لاعش نالاق

 هرق . ردهعخیص یرهلوط هلرلروماجو موق یرلک
 هنوط ۰ بواوا ینلزسهطا هدیسهصاخرب دازیک
 هل ( یسهطآ نالس ) نانلو هدنسشزاق كنبصنم

 نانلوب هدنسیونج برغ هرتموایک ۱ 4 كفوقاچوا
 یلحاس ییا هجوق كنيلوطانآ و ( نازرب )
 رب چیه هقشب ندنرلهطآ ( نکفک) کهدنرق

 قح هبفل هلاق یخد هطا چواوو «ردقو یسەر زج

 سرقت زیک هرق . ردزشماو كحوک هدهحرد

 كنيضارا هدنتعسو هرتءوایکم برع نویلم تچ یکیا
 ندناحاساب وروآ صوص ایلع بودا عج ی روص

 نودو ربید «غو « رسید « هلوط نایک ود

 راق شم رب لندشدق هدراپ کالا یرلقامرا

 < هلککود لو لتیلک كب ندنسع را درازوو

 یسهلضف «ندنکی دمهدیا لب اقت اکوب ینارضت كزیکد

 هزیکدقآ هلیسهطساو هرم ندنزاغو لوبناتسا
 . رویا قفار هدنروص یاد « كرهاکود

 یالوط ندننرئک دارلوص لتاط یرلکدکو د كارامنا

 اهد قوچ ندنک كریکد قا یبوص دزیکد هرق
 هرق [ءاد یتنق آ اذه عم . ردنفخ اهدو لتاط

 هلنامز رو ۰ هسلو عوقو هزکد قا ندزیکد

 اضتقا قلوا ىلتاط نوتبسب ییوص لزیکد هرق

 ید هزک هرق ندزیک د 4 ندا



 هر ق

 هدهاشمو سح یخ د لاحو هدنزاغو لوناتسا
 ندنزاغو لوناتسا ادعام ندنو . روبللوا

 زافو یتوس كنتنقآ نک .هرزوا هتک

 یوطاناو ىلا مور ی هر نیست
 دكزمک دهرق هلهح وو و ؛رنود یرک هع: و یرباحاس

 نارود رب هدنروص یئاد هج و یحاوس نوت

 كب ید یرهرو و یراراک زور . رولوا لصاح
 یرب ندیکسا هدناسلره «بولوا یلتدشو ترس
 هوس هلرامسا ردنا هدافا یتسانمم « رکد هرق »

 لزوط زآ «ییوص هسقو ؛ردینب هبیسو یسفلوا
 و تا ندنک ك رک دره .ندنش دلوا

 ینمان ( سوتنوپ ) لصا هزیکد وب راینانوب یکسا
 هلسانعم « زاونال بیرغ » "هان هنلاح و «بتورو

 نسح هدب و « هوالع یخد ینتفص ( سونسقآ )
 انعم « زاوننامهم » یفصو هلتتروص 1 ریبعت

 (سالم) .یدرلشغا لیوحت ه ( سونسقوا ) هلیس
 ور نرم یدراردا دای ید هلبتفص « هرق » ینعی

 و مدقت دكرلهطقن ینعسا ( سوتنو ) ینویفارغج
 هدنرلتروص ( شطنب ) و ( شطب ) هل ریخات
 زور ییرغ بونجو بونج . ردرلشعا لاما
 هرو لصاو قرش بونج كزوک ذم رحم یراراک
 بونجو بونج ید یراک زور قرش لاعت نلنید
 . راردا ارحا ییرلتدش هدنتمج یبرغ

 رار هدنفرطره دكزیکد ق هدهعدق ۀنمزا
 ید هبیمالطآ طبح رحم ؛بوچآ راهاکتراجتو
 - اعگانن قوج هزیکدهرق هسلصن ره رلبلهکینف ناقیچ
 تراجتو تحایسوریس لوا كا هدزیکدوب .یدرلشم
 درک هدننامز كسوریموا ات . ردرلیانو رلتدبا
 هلس هس رغ لحاوس كنيل وطان ۲ كرکو ندنانو سفت
 نان وب نالوا شا سسأت هددیفس رح ریازج
 روتسوو لنادراد ریصمک قاط رب ندنرار بم
 مقاطرب هدنلحاوس ها زبک دهرق روس ندنرازاغو
 ؛ شمالشاب هكا سیسات راهاکتراجتو رارب#
 ) چرک) BE یرکد قازآ هل کد هرق و

 ( روفسو ) هن .كرهریو تیما ید هنیزافوب
 ( سیلنات ) هدزاغو و یرلکدتا هيم هلیمان
 هرق ندرلتقو وا ات گرما اس رهش زن هلا

 هاستاحارخا اخذ رتاسو یاد قهحوا داریکد

 هل رلتال وصح راسو هوم هسا یسهبونجلحاوسو

 ۳ هر ق ۳۰۳۰
 ۱ هدننامز كييلبف ۳ و ام قالو تربش

 نانوا ارحا هلیسهطساو رینانو دریکد هرق
 ندایسآ هدعب . یدشلوا لصاو هلاک جوا ینراجت

 فا هفلتخ ماوقا ندا نیقآ اي و ترحاهم هاب وروآ
 داری دهرق
 E ارت هان ولو منام هتینماو تراجت رک

 كرد دنا تیقعا ینسهبلاعش لحاوس

 چرک یرلروطاریعا مور هینیطنطسق هدبدالیم نرق

 ۳9 ۳ یراح € « هلطبض ی زافو
 ن مد ته وا هدهرصوا < هد هشراشهشلاح

 هرلمور رل ( رزخ ) ندشماوقا كرت ندا توق

 كنابوروا هدننامز هسایع یافلخ .یدرلشلاح ههلغ

 - هزآ یسهبمالسا ندم كلام کاایسا هلل رلتهجوا

 .هطساو رزخ رحو ارب تراجت نانلوا ارجا هدنس
 تقو یخ قیرط زیکدهرق «ندنفیدنل وا ارجا هايس

 ۔وہچ هونجو كيدنو ۰ هرکص ندقالاق زستیمها
 قوجرب هدنرلاحاسو زاغو كروک ذم رحم یرلتیر
 هتراج یارحا « بودا هدلا هب راجت هوم طاق

 كکنلروع و زیکنج « هد هسیدرلشم الشاب

 قرشو بونح كنهیسور هرکص ندنرلج ورخ

 .زاغو تیاپنو یرلقلناخ راتات ندا لکشت هدنرلتهح

 طبض یتسهیرغو هیونج لحاوس كازیکد هرقو یرل
 هرف كتروپج یارو دم هسا لود ندا

 قوح . ردرلشمرو ماتخ هن رلتیسانم یهدرم د

 ا هفکو یسهیقرش لحاوس لزیکد هرق ندهمک
 0 اف تلود ىد قازآو
 كتلود و هد كن رلناخ عرق ندا مکح هب هاشم

 رب رادام اراد زیکدهرق « هلیسمریک هنتیعبا تحت
 یدالم نرق یجندنوا .یدعلوا یرکد نافع

 كلام هنلحاس كزکد قازآ ورتپ لوس هدنتاهن

 « بودا كارتشا هز کد هرق قلود هيسور «هلغاوا

 یخد یهباراسب و عرق هدننامز هننرتاق یعنکیا

 تا اف | او نوا « هكا قاعأا

 رج هل س هيج ردت تاحوتف یهدساتفاق یاروام

 كلام هنسهح هداب ز ندنفصن كنلحاوس رول ذم

 نالوا الج یالوق هد هسا شلوا

 تلود « هلفف و هدنلا كنهسامع تاود رلزافو

 . ردیلت مها اهد یسهصح هدزکد ون كناملاراشم

 هنلحاس هجربود اود هنامور هایسهدهاعم نیا



 هر ق

 هرکص ندهبسورو هنافع تلود < هلفل وا كلام ۱

 .ردشلوا رادهصح هزکدهرق یخد ه ریغص تلودو

 ۔اقفاق دالب هلسهبسور اب ا نوت زکد هرق

 ی رع فیهننامور و ناتسرافلبو كل وطاب 1و ات

 و یو « كلارا هلبتمح قبب رق « هقشب ندقدلوا

 «هلیتبسانم یلعخ لوپ ریمد نالوا هیوک اب ندموطاب
 ناتسراخ هلاتسهطساو هنوطو كتو یا

 .ردیح رخ كنيطسو یابوروا نوتب هلبا ایرتسوا و

 ات رلقامرما لوس یهدهیسور كركو هنوط هارک
 دراپناوب .هلغلوا اص هن اغ ریس ردق هرایراقو

 هدنلحاوس ؛یکینیدلوا یغولوا تراجت ررب یسهلج

 _ هیجلشار دارن وب . ردراو هد یسهلکسا كوس چاقرب

 دالب ؛لووتساویس « كب هحوه هدهبسور : یر

 . نوزپ رط هدیلوطان ؛موطاب «یتوب هدساقفاق

 .سوغرب هدنلیامور ؛ بونیس «نوسءاص :نوسریک
 زیکد هرق نور اسف هيتس وک ده رود ؛ هن راو

 هدایز كا ندماوقا نانلو نکاس هدنلحاوس

 قرش بوت ران الروا راو دات

 دازیکدءهرق رانو «بواوا رلزال نکس هدنلحاوس

 . ردازس کلید یرلکشرن
 ا یار تلوخ ۱

 تان رلتاخ ا ١ اکو ۵ رف

 تع>اص هنسهدام « یارکتلود :۰] ندفع وا

 روپ
 و نالوا ( یسع.هرق ) ییصا ۱ او

 هو باغ كل وطان | مسا ی ر

 NIRS اغ هک. ردشل وا ا هب هطخرب

 هص رس « بواوا طاع هل راهطخ راکدنوادخ و

 هدنزکد رلهطاو هدنراوج یغاط وق هدنزکد

 رادقم رر هدنزفروک دیمردا هدنسیشراق یللدم

 هط> ( اسد ) هلسماع نام . رذراو یرلاحاس

 اغ لوا هنس چاق رب یسهرق . ردلداعم هنسهعدق

 شفلوا ذاختا تیالور هجمرآ درهلبمدشل رب هملا
 هنتال و راکدنوادخ و عاجرا «غاحس هب « هدهسا

 . رویئلو هدلاحو مولا «قرهنلوا قاا

 ندا 6 روت یتالو راکدن وادخ یغایتسیمهرق
2 

۰ 

 ن

 لقتسم افس ندنتهح ییرغ لاعش هل رمکد ه ص

 ندنآ اب ونج 6 هلب یک د رل هطآ E ۰ هاغاف رصتم

 هر ق ۳۹۳

 لب رلقابنس هسورب و هيهات وکی خد ًاقرش « هلبتالو
 هلیس ام رم زح ه ص یهدنزیکد ه صص ه«رددودح

 هغاحسو یخد یرهطا اسفاو ینارل اشاب «ییعریما

 اد لا نفع ۲ ۳ هلا ۴۳۹۴۵۲ .ردتلم

 هدنرلهرا قزنف لوتط ۲۱۳۲۵ ها ۵

 E یس هس ام ء«بولوا دتع

 دیک NENE واک

 هنلحاس ه صع «بولوا یلهضراع یخ یسضارا

 ۰ هد هسا قلهووا و زود یرلرب نالوا ب رق

 هدنسهبونح دودح «یغناطزاق هدنسه رغ دودح

 لاتح هدنسهبقرش دولت + لور سارادام

 .روبلل و رلغاط درفنمضمب هدنرلفرط هترواو غاط

 یرب كوب كا « بولوا قوج یس هب راج هایم

 هرقو یسهرد وام" هک ردي رهن ( یریغرص وص )
 هدنساضقو امس كنغاصس هیهاتوک هل رسا هرد

 « لوخ دلاب هنساضق یغریدنص «هلنامسن ندلع کیا

 .كرهدا نایرح هلام ندنونج هدمب و هرغ ندقرش

 هن رلاطق همر دنا تباړنو ۳ هدم جداغيب

 میل ام تاخا نوح هلو مرگ لند درک

 عام الادعب هلیرن رفولت ۰ هاا لوخد 4:-اضق

 هدنامز یقاضیفو ؛ رولکود هنب کد م

 (سابنام) یسینکیا .ریشیراق یخد هلل وک میام
 « هلن اهن هدنب واح (E EA ی شیب هک. ردیاح

 هنساضق همریدنابو «نایرح یرغوط هب قرش لاوش

 . رولکود هلوک نالوا ییانمه . كرهدنا لوخد

 دودخ كغا و هدنتهح برغ كلوب یسعج وا

 ناب رج هلاعث ندب ونج هنن هدنن رق یتهب رغ

 نانوک ) هلرکید مان و ( یاچ هجوق ) ندا
 ی رلاضق نانو و دیمردا هک« رد ( یباح

 « هللا لوخد هنفاعتس اغ  هرکص ندکدتا قش
 مس كغاح- هلهح و و .رولدکود هن زفر وک كدرا

 دہءردا زکلاب بوناو ی ار یظعا

 كناضق دیمردا نالوا هدنفارطا كن زفروک

 ندا نایرج هدنرلاضق یلاولا و رک هلیسی رغ مسق
 روک ذم تل د رلهطا رد تاجوک مقاط رب
 هدشرق یلحاس هصص . رولکود هن زفروک

 لوکرب مساو هلیعما (ساینام) هدنساضق «هریدناب

 یسهطآ یللدم ییحاس یهدنرکد رلهطا .روشلو



 ه رز ق

 هع « یک ییدتیا لیکشت زفروکرب هدنسیشراق
 ویق ندا عسول هګدتیک هبیرلیا یخد هدنزیکد
 ههرىدناب هدنتمح قرش یسهریزح هبش یغاط

 .روندبا لیکشت یرازفروک كدرا هدنفرط لوصو
 هیحلش ار « بولوا رادلوصحمو تنم یسضارا

 ءرصم فالو ؛رادواچ ؛هرآ «یادفب یتالوصحم

 .نویفآ « قوماپ هلنابوبح راسو ماسیس «یراد
 . هیلوصاف ۰ دوخت « هلقب .نوتوت « ریونک ۰ نتک

 < موزوا هللا یعاوئا كرلءهزبس راس و كجم

 لصاحرهویم راسو زوج «هناتسک «ریجنا «نوتیز

 وروت « یغاب نوتز « بارش ییخو ؛ رولوا

 « لاب ۰ یسهزوق كا « طومالب «قار « موزوا
 «مریدنابزکلای .رونلوا جارخا هرتاسو یوم لاب
 ۰٩ ۵ یسه وس تاحارخا موزوا یہج كدراو

 2 ینجارخا قار «نویلم ۸ یاجارخا بارش
 یرلنامروا . ردزواجم ییولک ۰ ۰
 را هرادا ندنفرط تلود «بولوا قوح

 ۳ و ی دو هرتسمولیک بس ۲۳۳۷ یددع

 رلجاغ  رئاسو قادو شید ماچ ؛هشیم هدرلنوب
 هلا a ناشوا فرص هدنلم « قرهنلو

 عطق نودواو رلحاغ | شعب نالنالاوق هدهناسرت

 یالوط ندننادقف كراممو قرط .رونلوا

 قوح كب یخد یرانامروا نابمهنلوا لاریعتسا

 هدهجرد كچ هبم یک هنیرلجما یراضعپ «بولوا
 هزات دارن و . رد واح یه فاتخم راحعءاو قنص

 ارگ رک دلتا وه نوا اک یر
 ندەتخنو هنلاسعاو مط طق روکو نودوا ندنفرط

 «ط ومالب و ریل و هفعاب تاوداو تالا عاونا

 جارخا حد هو ات نارطق « یفوسق هشيم

 یر و نالو هدنساضق یرسکلا زکلاب هرونلوا

 هدنتعسو عود ی ۰ ۰ مع رکید ا

 . راقبح طومالب ىلتيلک ندنامروا کیا نالوا

 ندو ره كيا امج كالام قا و هم داعم

 لیس هدنرارب قوچ رب ۰ بولوا نیکنز هدایز
 ایزتغم ءمورق «روه « ریقاب « سقارو «نوشروق
 .ردهدقاراقبح یرلثاطر و ؛ردشفلو قاسم راس

 یرلهعلبا فان هبهفلت ضارصا و یرلوص ندعم

 للاخ ندهینا یرثکا قجا « بولوا قوج
 رب هدنساضق قلهونا . ردلاص ريغ هلامعتساو

 

 ری ۳۳۲

 واک نویلم ق کیا یونس « بوبلوب هعکح
 قوح كا ندنسهباها تاناوبح هرز و زوط ردو

 یک «نووق هدهحرد ی او ریغیص یراناناو

 یس هە وس تادلوت 1 بولوا ترابع نود هاتسو

  o oريع ص ۲ ۰ و ٠  ۳ ۶ 2 ۵6 ۰ ۰نولو «

  ۲«یسیک كيتف ۱۸۲ ۳۰۰ ۰ یک
o ۰ردنرابعندهود ۳۰۰۰و رتساو رکس .. 

 ر روشوا فرص هدنلحم ندندوس در و وق

 نالیراقیچ ندندوس كا بولیپای رینیپ سنج

 هعلشاب قاي نالیپاب ندندوس هدنام هللا غاب
 روتلوا لش هلوتاتسا
 یرلغاطو یرلنامروا . رونلوا جارخا هابوروا

 زوموط:دروق «ینآ «بولوا ولع هلرلناویح یاس

 «لاقح « قشو «سراپ كحوک عون رب ۷ هیت

 ۰ یروع" وص « قوسرو < : شک قاب «لالت رص
 كرويط «ناشواط یلتیلک «هجهرق < AE « كک

 « نیح رب دلس «ثابلکک نولوس صول العو یعاونا

 .رونلوهرتاسو یدنهو كدرواو زاق یاس ؛قللوح

 .نمهلیئد « ردهدن رلیا هعفراعم یغاعس یسهرق

 در و هی مرام راش «هدهس

 و و تام رک رند
 ۱۰ هدنرهش یرسکیلاب نالوا اول زکح زکلاپ
 ءیدشر نیک ۰ یدادعا شکم «هسردم

 نکی ٤ «بکمیصوصخ رهلساونع هدا هسردم

 اکمیهدقایسنوس .رددوحومهناضتک ۲و یادت

 نادر را ندا ماود هرات : و و ه ۳٣٩ یددع كرت

 یخد كيتفتو یغاس

 دات ہہ رقت تابلاطو

 ندکو « شاق ندکرا « زب 3 هيلع عیانص
 الو هلی ملک ۰ لاح هلا او اع

 نمرکدوزارحو داغ هراسو نواص « هبغاید

 تالوصح هلیرلهقرباف بارشو ینا نوتیزو
 كران وب «بولوا ترابع ندعیانص ناناللوق ییهیضرا
 ابا هی سزا تالوصح یغد رایش یرلفدرایچ
 ار هلیسل وا یرک كب زونه كرلت و «كرهشلرب

 یراجت . رارو رب و نادم هتراجت ر كلشيا ییبخ
 هد سرو یاجو قلاوا هدنزکد را هط ۲
 « بوشاوا ارحا ندنرهلکبسا همریدنابو كدرا

 .روبل وا لاب هس رادقم ۱

 Se یساربل ین افع نودم قجرب ون

 هدنتي سا یر هد ما كول و تاحارخا

 ی واتا فوت

. 



 هلا اد ندهمردناب رویلو عوقو تالاخدا

 ثالوا تم هننزف روک دیمرداكرهک ندب رسکیلاب

 مروا یهدنهج یبا نوا رک ن هب وک

 عقاو هدنب رق للحاس هص ص نکلاب ردنا طبر

 نی زاب « بوشاط یرلوص نیدیق كنلوك سانام
 دیمردا ےک دلا راقلقاطب شم ۰

 ییاو « بونلوب رلقلقاطب ضمب یخد هدنزفروک
 كناول « هدهس رول روس مکح رل هقیص اضعب هدر

 یرلوصو لدتعمو مالغاصكب اوه هدنف رطرهرثاس

 زکلاب نداوا *لانها ۰ رد راوکشوعو فیطل
 < یمرا ی ۸8۰۰ ۰ مور یردق ۰

 یروصقو یْئارسا ی ۰۰ «رافل ی ۰

 دكدراو همردناپ هعلشاب رامور . رد "الماک

 هنظاد نولو هدنتمرزاو وا

 کلا رلینمرا .راردملکعم هلناسل هک رت یر 9
 هللا کرت نال یخد رلنو  بوللو هدرلهبصق

 . راردملکتم
 مسقنم هیاضق ٩ یآ هجورب یغاعس یسرق

 : ردنواح یه رق ۹:۳ و هبحان ۱۳ «بولوا

 ارق جاو اق

 « نوسەر« .یدیرولا ۰ هبلا

 ۳ طالب « طرف « ِ یر
 1۱ قلهو ۲
 ۱ دش رو آق

 NN REE دمردا

 ۷۳6 ۰ یوم «ینامل اشاب «یغاطوبق كدرا

 ۸۹ سانام « جدا همردناب

 ۷۳ نانوک

 ٥١ جداغيب

 1۸ یعر د نص

q4 

EEا و تن اک  
NC 

 (ودبخ) ناکود هنلوک چارغابو هك لا

 « بواوا هبصقرب یزکم اضق هدنرزوا یر
 E کید نکیا هوس و روم“ لبح امدقم

 هاج ههرد قدم راو قوااق ییلاها ۱9۰۰

 . ردراو

 هر ق ۳۹۳۳

 كوب ترد E مسا وب اوص هر

۰ 

 لیدنتسوک. كناتسراذلب یوم لاو یسجترب
 «بونح هلئاعن هد رق یدودح هس رهو هدنساضق

 غاص « كرهدبا نایرج یرغوط هب قرش بونجو
 ( ولير ) و « ندقدلآ هرد اقرب ندلوصو
 كالس .هرکص ندقدشالوط ینکتا یبرغ كنغاط

 یراصح روعو كينلم هعج بلا لوخد هنتالو

 « بونا یرغوط هونج « یقرهقار هدنلوص

 یرغوطا ی ونح قرش «هڪشود هنسه ووا زورېس

NSسونا ) هدنفرط 1 دكزوربسو  ( 

 قاقاطب یس رغوط اهدو لوکرب نوزوا هلیعسا

 ( هندنر ) قرهنالب وط هن تیاهنو ؛ ردا لیکشت

 "انیمخو ابرق یسارجم . رولیک ود هنیزفروک
 ندلوصو غاص « بولوا هدنلوط هرتمولک ۰

 ندغاص یرلهعلشاب هک ردراو یرلعبات قوچرب

 هنلوک سونابخ روکذ م هللا ( هعورتسا ) ینیدلآ
 نروتوک ین رلوص كنتهج هماردو نلیکود
 (نونع رتسا) یعدق مسا . ردبرارهن ( هتسیکن ۲ )
 داب هدلبعسا ( همورتسا ) ید یدعش « بولوا

 . رووا

 هللا ناتسرافلب مدنتالو كالس یسیهکیا -
 یغاططوپسد ندالیکشت یدودح یی مورق رش

 ؛لکشتلاب ندرلباچ قوجرب ندا نامی ندنراکتا

 ندنرق ( بوق هرون ) «هلنایرح ییعوط هب ونج
 « كرەلود یرغوط هییونج قر « رورلادمب
 ندنسهرا یغاط رو هلیسهلماس طویسد روک ذم

 یبملاوق ۰ هدلوص یەک هليا هیکساو ؛ رک
 روهشم هلنالوصحم نوتوت « قرهقار هدغاص

 زوشاط ۰ كرهدبا اورا ییداورپ مساو نالوا

 هنسزکدرهطآ هدنقرش زا رب تانسبشراق یسهربزج

 تولوا هد وط فرم واک ۲۳۰ نسارخ ر

 (سوتسن) یعدت مسا .ردقوپ یمبات نایاش ہرکذ
 ( اتسم) قرهلوا طاغ ندنو یخد یدعش «بولوا
 ءرلربد مد

 هک د ( وص هرق كح 3 کپ و

 یس هبصق هب رسک هدنت الو رتسانم «بولوا فورعم
 « لکشتلاب ندنعاقجا كرلهرد قوحرب هدشرق

 هل رهن هنیرکو ؛ راقا یرغوط هبقرش بودنج

۳۳۸ 



 ۰ ر ق

 «لاعش قرش هدعو هقرش «هرکص ندکدشلرب

 هروح ندنلاع* كهف رس « كرەنود. یرغوط

 هه 02 ندلدتسا لوصو هنرف-ه زفه قو
 هدنف رط تل كندص:ه رادراو .بوود یرغوط

 ًایرقت یا رح .رولیکو د هزیکد ندنغآ چاق ب

 هدف 0 00 او 2ول ەم واک
 .رد (هج رتسیل) یعسا

 «بولواعبات هتغامرسا (رادراو) یسجت درد 2

 یسهیحان هووشرق تنغاجسو تالو رتسانم
 لکشتلاب ندرهرد قوح رب نا ندنرلغاط

 :هلنایرح یرعوط هب قرش بونج
 روو مرطسا نک دنا اوواو قش س

 ِب ه و وا س ام

 هللا ذخا یخد کز و قوحر ناک ندنتهح

 « داره ود یر وط هب قرش لاعش هدع و هق رش

 قش یسهیحان (هووخشروم) تتهرول ذم تبالو

 EE :بورک هنتالو كرنالس هدعب و ؛ ردىا

  رولنکوو د هرادراو «كرودا قش هدیتماضق

 .ردردق هرتم ولک ۰ لوط تكتسا رع

 هما E A هم

Eنایاش یو ِ جاق |  
 : ردیتآ هجو رب یرانالوا رکذ

 كاوق کیا هصلشاب ندا لیکشت یتارف یسیجنرب
 هدنلافش كمورضرا هک « وص هرق نالوا یرب

 ندرلغاط رئاس یهدراوجواو ندنغاط دكوک مقاو

 یقیشالوط كب «لکشتلاب ندرلیاج قوجرب تا
 احزراو «راقآ یرغوط هب یبونج برع هلق رطرب
 ٠ «دارهک ندنلامش كخاکو لندنتمح بونح كن

 رل یره هطااح نلک ندیکیرود ندهمراو

 یرغوط هونج « هلتماقتسا لید هرب ندرو

 ندقرشهدنفرط NESS ؛رنود

 لیکشت یتغامریا تارف «كرهشلرب هلساچ دا نلک
 هه وصف فر هست رم دا روک ده ردنا
 ارم .راررد ید تارف یرغ

 . ردهدایژ ندهرتمولک

 ۳ ۵ ۰ لوط 1 نی

 مو e 4 1 رع كساوبس یسیعکیا سس

 نایرح یرغوط هب رغ « هلن اس e رب راخ

 ندنغاطسایج راو ؛ررک هتغاعسهب رصیق .كرودا

 تن رص ق 1 هلا دخا 5 رلداح قوحر سا

۳۳ 
 ۱۳ ابر رك « ندناش
 ۰ ود هعامربا لی زق هرکصندنایرح

 هدنسهطخ ناعبرذ[ كارا
 هک «ردراو رېر هلعاو یخد

 ندنراکتا یب ونج كیدرفنم لبج ( نالاوس )
 هیات قرث هدم و هب قرش بونح « هلئاعن

 ءندکدک ندنکوا كاسدرا ۰ قرهقا یرغوط

 ید یراوص ناک ندنرغاط یدودح نالکو
 برغ هدمب و هب یلاعش برغ « هرکص ندقدالب وط

 نالاوس روک ذم ۰ هلا رج یرغوط هب قونج
 بونحو وورد فصا ر هنفارطا كنغاط

 وص ٥ رد

 ندقدالب وطیراوص نا ندنراکتا لاعثو قرشو

 دارازاغو ماطر «بولود یرغوط هل ام داش

 هیسورو « رشود هنسهووا ناغم < كره ندنجا

 .رولیکو د هتیرهن ( سارا ) هدنسیش راق یدودح
 . ندهدنل وط هرم هولک ۱ . رق یسارحم

 "ورم زح هیش هکءردرپنرب هدع رف 7
 Ce ESE aE وص ٥ ر2

 نانلو هدست ونج تا هرو دم

 ندربپ قوچ م ندبا نان ندنرلفاط هل
 قازا « هلناارح یرغوط ه قرش لامش ۰ لکشتلاب

 بولوا یرهن كويب كا كعرق .ولیکود هنزیکد
 . ردعقاو هدنرانک ید یرازاب وصهرق

 ۳  كنسهری زج هبش عرق

 را ۱ گداذابوصهرف
 و هدنساضق لو ورفهس قلم هنتلایا هدروات

 ر هدنسلاعش قرش هرتم ولک ٥ كلود ورقي”

 ی ۱۸ « یسلاها ۰

 تا ءیسشراح «یرلماج “یس

 « بولوا هبصق

 اسیلک ۳ «ینیرش
 یسهیجارس تالوم <« یراجت تاناوبح راشو

 عرق کسا هردراو یتالومعم هیاسو هکو اعو

 . یدا ندنرلهاکتماقا كن رلناخ
 و هاب یالو هنطا

 كناخ دمیزفروک نوردنکسا

 ا نا «بولوا نورب رب هدنب ع

 اف

 ا آ کللوق کیا یشیدلرآ بی زق
 . ندنستنکو د كغامرا روک ذم .بولوا هطآ هلبتقو

 ل ردن ونظم ینب دل وا شا ها یا تبسک ههرق

 رابتعا هبحان رب طو رم هتنالو زکرم یرلراوج
 ۰ رد لند رق ۲ تونل وا

Eی  



 هدنلاصتا ناه ۳ و ربم زا الو ي

E ه دن : SE رو مەنا وح بص و 

 ۱ نت ها ورک دم ر

 هحوالساو ورع وم هک

 ,Monlenegro ( ا 2 غاطهرف

 مق كنسهر زح هش ناقلا 6 ۵

 رونلوا هرادا هدننروص كا نر لقتسم هدنسیب رغ

 ۳۳۲۲۰ هللا 4۱۰۳۲۳۰" «بولوا رر قلغاط

 لوط ۱۷۰۲ هلا ۱۰۳۷ و لاش ضرع
 ندقل دوانرا ارا رووا تک دل قرش

 ین رلهلکسا نوکلوا هلبا رابو نانلوا قاحلا هللا كف

 قنتایردآ ندلحاس هجراب ر یتراع نالوا یواح

 یلحاس غاطهرق لصا « بودیا طالتخا هلب زیکد
 هدند كنایرتسوا قرهلوا قم ههبجالاد هسیا

 ۰ روینلوپ
 هرق هدنلاح ییدمش - . یسهحاسو ردودح

 “لاش .هلرازاب کی ًاقرش .هاقا دانا ۳ غاط

EE ۳روڪذمو هلا هح الاد 9 ۳ ع  

 ءبولوا دودمو طاح هلب زیک د قیایودا هات ات

 .یسیلاهاو هرتمولیکمب مه ۷ ۵ یس هریطس ٌةحاسم

 زکلاب ه دنا یسلاها ۰ ردبشک ۷۲ و

CEOا نا اوا دارت ۳9  E: 

 0 والسا یروصق ا
 AE هرق ئ E لابح < یساعیمط نا

 تموم « هرزوا ینیدلشالک ۲ جد ندنعتا

 تعسط قحا ؛بولوا رر برصو قاغاط هرژزوا

 . ریلیب برا هبیکیا هعضارا
 نایکود هنلاوک ة رد وقشا هلا قش یغاطەرق كر ەلک

 .رو ربا هم ق کیا فلتع یکلمعو یر ( هزر

 3 ردغاط هرگ سفن 5« ی نالاق هدنتهح برع

 یی رلایق ۰ بولوا ترابع ندایق وروقو یدک
 A هنتسوا یرر یک یرلشاط كنان رت شلات

 .ردلهشوک نیکسکو كد ی ۲ شلزیق کی یتوچو

 یحو یه راح هایم ال صا كتهج ون

 وص نایجما 3 تودلوا ا یرهعشح و قاناق

 هدنفیدغاب روما زکلاپ . ردندرلجمربص لیمکت
 .راقآ لبس رر هدة كرلشاط

 ندنراوج قیشکینات

 ردق هن رلعافترا هرم ۷ ۰

 . رراقیچ

۳۳۵ 

 ید یراعثا

 ه زر ق

 كرس كب هدنرلهزا كرا قا كلاب + بویلوا

 . رویت رایلاچ ضمب یرکو یرک | قرەلوا
 هسلا یم ی قرش داروک ذم *یداو

 برص یغدو « بولوا فورعم هابعما ( هدر )
 قلشاط ردقوا یرلغاط « هدهسیا قاغاطو

 یرایداوو یاجو یرلنامدوا «یغارب وط .بویلوا
 کوي دلا كنرلغاط هدزن ۰ و درو" ید

 بونج ندیب رغ لامش ۰ بولوا ( هقجاروم )
 بونج یاپتنم كلو . رولوا دتع هب قرش
 اتو نالوا یعافترا هرتم ۲ ۳ هدنسقرش
 هرق . رولو یغاط ( مول ) نب روک ندقازوا

 ممامض هعاشاب و یمسق یلامش قرش و قرد كغاط

 «زیکدهرق هایسهطساو هنوطو ( هواص) یبهربخا

 هلس هطسا و هنای ول و لوک مرد کما یرلفرط واسه

 E و و یزکد قیتاردآ

 ناتلوا یک كتهدرب هک« رد ( هحاروم ) یرهن

 ندنرلکتا ی ونح برع كنغاط ( هقحاروم )

 هدمبو هب ونج « لکشتلاب ندرلیاچ قوجرب نیا

 ندغاصو « ردا نایرج یرغوط هب یبرغ بونج
 كن همروغدوب هدعب « بوشلرب هل رهن ( هنز )

 قلدوانرا ندلوص هد هووا « هلرورم ندنلامش

 ندقدلآ یخد یناج ( مز ) نلک ندندودح

 میات کو ۰ رزلکود هشوک هردوتشا ۰ هرکص

 قرش كقيشکن ۰ هاك هنیرهن ( هتز ) نالوا
 4یرغ لامش ادا « هلناع ند راغاط و

 را 0 ER كرهدا نایرح یغوط

 بونج « قرهقیچ نداروا ۰ هرکص ندکد رک
 هبیزوپشا « هلئایرج یرعوط هب قرش بونجو
 مک تع رط تساوا كن هم روغدو و « رولوا لصا و

 درابما نالوا مبا ههنوط . رواکود ههحاروم

 نالوا لوق کیا كنيرمن ( هنیرد ) یراکویب كا
 یسیجنرب كرلنوب «بولوا ( هرات ) هللا ( هویپ)
 یمبانم هتز هللا هجارومو ندنرلغاط هقحاروم هنن

 هب قرش لاعمث هدعب هب ینرغ لاعش «هانامسن هدنن رق

 كندودح غاطهرق ؛قرهقا ی رغوط هلا تیاهنو

 هرات . راقبح یراشبط نده واز یه دنلاعش یاهتنم

 یرلهیحان ( نیشالوق ) و ( جیولوصاو ) هسیا
 غاط هرق هدنساذح هجاشاط لکشتلاب ندنراهرد



 ۰ ر ق

 یرغوط «ییرغ لاعشو «رواوا لصاو هندودح
 هدهشوک روک ذم < رود ا بقعل یدودح طخ

 ‹كرەشلرب هلا هوس هدنحراخ یدودح غاط هرقو

 . هلک هنیرهن ( مل ) ۰ ردیا لیکشت ینرېن هنيرد
 .دکد ک ندنلوک هوالب و ندنکوا كن هننسوغ رنو

 ندنعطق هفاسمر زا :بوریک هغاط هرق « هرکص
 .رریک هرازاسکی ۰ درهک یدودح هس 6 مرگ

 برق هنفصن هدلاح یدعش كالوک هردوتشا

 روک ذم هقشب ندقدلوا دنع هغاط هرق یرادقم

 ندنهایم هلضف كتهحارومو یلوک ( هنالسا )

 . روینلوم یرللوک ( وئالب هنیروغ ) ندیا لکشت
 هرق تب ر عیانمو تاناوبحو تالوصع

 هنتاجایتحا كنسلاهاو زاكي ینالوصحم كغاط

 كن هدر هلسیداو هتز هجلشاب « بولوا یفاک ريغ
 هدرل رب بب رق هنلوک هردوقشاو هدنراام ضع)

 هدنسداو هز هن ء ردنرابع ندرصم نایریدشش

 « ریلیای بارش رادقم رب « بونلوب رلغاب ضعب
 . رولوا لصاح نوتوت زآ رب هد ( جلواپ ول ) و
 یرلحاغآ نکروکق او ماج هدرلن امروا یهد هدر

 هدافتسا یلیخ ندنجارخاو مطق كرلنو « بوون

 دعاسم کو یسەدوج وم قرط هد هسیدریلس هنل وا

 a لات یک

 ییرلباوئا یدنکرایلب وک ندنرال قو یاب «بودبا
 هدهجراخ «بوبای رینیپ ندنرلتوسو ؛رلردبا هثیهن
 «ردراوهدقاجارخا همردصاب رادقمرب .رارب راقیح

 قیلاب سنج رب كجوب ندهیلدراص هدنره هق ر
 هتسي رو ابلاتا + قربدیروق ؛ بوقیج هلتیلک
 هددلرالوک هژرارهن راس .رونلوا جارخا هبهبجالادو

 ردقوج یغیلاب
 روکرب هدهدرب زکلای < بوسمهنلوا ارحا تای رحم

 نوکلوا ًاریخاو ؛ شلشالک ۲ ینیدنلو ییدعم

 ۰ ردشفلو لدعم روکر نکنز لبخ هدنراوج

 هلسورت میانمو تالوصح غاط هرق هدلاح ره

 یا كس راکک را < بویمهبلسب ینسیلاها

 كاربر « قایحوق « قايم ریدلاق « قلیجاط
 كنایرتسوآ و هدلوناتسا هلرلشیا یک قلیجقاسیو
 ناسو هد ۸ردنکسا قحو E kL ضمب

 هللا هعق | یرلتدنازقو ؛هفعشلاچ هلس هدوقسیسنارف

 یدح ردق هب یدعش هگداعم ۰

 ندهرد وقشا قلشدعم رادم ك رلقح وح قولوح

TA 

 كب یرلنداق . رردروبحم هکعا باحو كرادت

 تا نیراککر او كنرلیدنک ۰ بولوا ناقشیلاچ
 هحالوا « هقشب ندکدتا مسن یرلیدنک یاسولم

 نواو ؛ ردلوم هرلنو ید یرلشیا تعارز
 ندهردوقشا ات ایرثکا یرلهمزلام راسو زوطو

 سارب رک را ید هبرح . راریشاط هدنراهترا

 . رارربدلاق ی رالوتقمو جفرج بودیک

 رلیلغاط هرق -- ۰ یرلهذمو ناسلو تیسذج

 «بولوابوسنم هنتیسنج برص ندرلوالسا یونج
 هعفالخاو تاداع صءب حو هحاقو هثح و

 یر اشم هرلدو انرآ هدایز ندرل والسا جد

 درک لر : وویلک ىزا ندنوش هدو . ردزاو
 فرص رتالادو رل,اکسرهو رلقانشو درک و رلیلغاط

 ك رتتسدذح دارا هلا والسا .بویلوا والسا

 نرق یجند ارز ؛رلردداوتم ندنحازت.او طالتخا

 «هدنرلکد شرب بولک هرلتیحوا راوالسا هددالیم

 هنیراراوج هتسیرت ندنزفروک كينالسو هزورب
 قلدوانرا یلوتب كنهمطت نلیند ( ایریا ) ردق

 ردق هث ره .یدبا نوکسم النا یلاها دوانراو
 « هاکمهمهددا تمواقم « بواوا لیتیلک رلوالسا

 هغلد مان زا ییدمش او « شلغاط یرلقاط رب

 كت رادقم لبخرب «هدهسیا ظوفمی رال وا شماکچ

 یرالوا شعشیراق ا یلاها نیک کم «بولاق یخد
 كرلىلغاطەرق مولا « هدلاح ره . ردنعیط یخد

 «بویاوا یراقرفرب هعدسلج ندراف انش و هل رلیلب رص

 هعساضتقا یرلعقوم . رلردملکتم هلناسا نبع

 یسهلج . ردرلمدآ رواکنجو روسج یرایدنک
 ارتش کلا . رارد هبات هنبهذم سقودولروا

 هعاسج هورار نانلوا قاحلا ندنتهح قلدوانرآ

 «بونلو یلاها یخ رب لسم هحهذمو دژانرآ
 . ردلسمو دژانزآ الماک یسلاها کنوکلوا هله
 راس « پولوا كرتشم هلرلیلبرص یرلتاسدا

 ( لیریک ) ین رلناسل یکراوالسا سقودوتروا

 E هلیفو رح
 ۱ E عو هلام ؟د وق «یسهرا دا لوصا

 لالقتسا دن رب ندنسه ده اعم نیارب غاطهرق

 «بتونلوا ه رادا هدر وص تالسن رب 2 نشا

 چوورتپ ) "الاقتنا هدالوا ریک او ارا تالستر

2 ETE) و 1 



 ۳۳۹ ۱ 7 1 ی INL اه ۶

 د قاب 5
 ۰. ردرصعم هسروک دارفا كس هل اع ( شون 4

 نیبعت الکو تهرب بکس ندیشک شب سنرپ
 سلج رب هلیسا ( واتس ) یخد ییدنک . رد

 یسهیلدعو هیکلم "هرادا .ردا تسایر ه هراشتسا

 تکلم .ردیلتدش كب یاماظن و نيناوقو هداس كي

 چاقرب هیحان رره « بولوا مقنم هیجان ۵

 یهتج چاق رب قانادوبق رب رهو مقنم هغلنادوبق

 « یک ینیدلشالک ۲ ید ندرلع-ا و . ردیواح
 هنایهاسو هب رکسع هرادا یخد یناسقل و یسهرادا

 مھ یرار دم هیحات : تولوا ترانع ندا يشق

 نش اظو کا هدمه یر هکلم مه نادناموق

 شقل [ندنشاب شب نوا لغاطهرقره .راردبا اما

 یسهلج هدننامز برح « بولوا رس داد ەنشا

 هلیت دابق رلنادوبقو رلنادناموق نانلوب هدنرلهاب ًاتاذ
 .رارولوا باج ناه هدرانانلوب هدجراخو «قوس
 . رلسهراقبح ردق رکسع ۳۱۰۰۰ هلبخوو

 ات رش نمی نرولف ۰۰۰ ۰۰۰ ی تادراو

 یسدسرب كنو بواوا یساریل ییناف ۰

 ندوراتق . رودا لیکشت یتاصیصخت كسنرب

 لو هبارآ رب راقبح قرەشالوط ردق هبهنبتح

ET 

 یراهبصق ر
 تربغ هنساشنا رلهسوش رلشیا هبارا یغد هنسهرآ

 هنسیقرت كفراعم هلرشکت كتکم . ردهدقفلوا

 هعیطمرت هد هنیتح و تم قوح یخد

 4 هکدتا هدعاسم تادراو «بواوا

 فاجارخا . رووا ردن ید هتعرب < بول و

 ۰ رولوا غلاب هن ولم ٥ یونس

 كاطهرق -۰ یرلهرومم.یس هیکلم ناوسقت

 تن هلتسنم اسا تن هبحات ۱ ۵ یخی دنلوب میم

 ۰ و هج ور یرلسوف و هک 5

 ( هعدق "یحاو )
 لاها ورتمولیک عب رح

SA *** ۹۱AY هقس وا 
 ۱9۵ >۰ ۲۰۹ هیچ ورآ سةن

 ۱۸ ۰ ۳۰۷ هق ر غاطهرق

 ۱۰ »۰ ۱۳ هقسناشنا

Oe لواپولیب 
 ۳۷ 0۰۰ ۳3 هقس ریس درت
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 ھه ز ق ۳۹۳۷

 ( هتلم "او )
 oA نید و و ینایناب
 ۹۰. o ۰۳۷ هغود , قیشکس

 1 ۰. ۷ هوي ندکس ره

 نو E UE اریپ ؛قای و ررد
 1 tr یکجاراسو نیشالوق

AEA ۱ LE RE 
 %۹ ۰۰ ۰ ۳۷۳۹ نوکلواو رای یارق

 5٩۲ ۰ ۰ ۳۷۷۸ هةم یاو ًمج

 تست تل سی : ص

 TV **°*  AtVYo عاطهرق اعج

 «ندنفب دلوا ی رقو ۳ یو كغاطە رق

 شک ا «هدهسیاشارتس وک ۲ ۰.۰۰ هداودحو

 هدراقمتسن اتسا

 . ردهدکمهلرب و هداز ند ۰ ۰۰

 هدن لس جن ۲۳ ۱

 « بواوا هرق ر هنیتح نالوا قرد

 نیا رب هبصق چاقرب یفیداوا یواح موبلا كاطهرق

 ندکس .ردهدرارب ینیدنازق مردم ا

 رادقم یراهرقو هبصف نالوا یرلسوه هدایز

 : ردینآ هجورپ ریارب هلیراسوفن
Te هنیتچ | 8۰۰۰ IE 
  ۶ EEشوق ۰» ۱۳

 نوکلوا  NEELیزویشا ۱۰۰۰

o e دارعوولماد ۱9۰۰ راب 

 ۱9۰.۰ نبشالوق

 ابری ا ندیکسا غاطهرق س یسهیخمرات لاوحا
 كا دّوانزآ «بولوا دودعم ندربا یی هدع) و

 ها دالم .نرقر رهن. یدنآ مد نمکح یار

 هراتهجوارلیلب رص هدننامز كسوبلقاره روطاربعا

 ید غاطءرق « هدهرص یراتدنل وا ناکساو تاج

 ؛ شفلوا ذاختا نطو ندنفرط یقاطرب دلرانود
 هل راد وارا نیمی هم دق لاها یرلقدلو ها راز و و

 هدنغلن وغزو هوصوق .ردرلشعا جارتماو طالتخا

 یعاط هرق یشاطرب هدكرلياب رص نالبغاط هفارطا

 شملکح هاروا < كرەروك رب ر اص هب هعف ادم

 یگدرد نوا ینعی هدرا رات وا . زدک رک ناهسلوا

 تحن كن روهج كيدنو غاط هرق هد دالیم نرق

 هدي دامن رق یخ نوا هدم «بوناو هدنتیعبات

 كنعقوم قجنآ . یدشفلوا قاحلا هب هبناتع كلام
 كيدو درک هلییسح ینادقف تالصاحو یغلب رص

 "ةسايسو امر یغاط هرق لاعباب كرکو یتروهج
 "هرادا توا انتکا هنکغا دع ندنکلام



 هر ق

 یر یاعباپ . یدراشماعشراق هدكی هنسهیلخاد

 یر ینا ردم غاط هر لباقم هب کریو رب عوطقمو

 غاطهرق هدرلتقووا لصاما .یدشعا هلاحا هباسؤر

 كنساضق هتسدرم هدنسالو هردوةشا مویلا

 ندن راسن رپ غاط هرق ۰ یدروینلو هدلاح ینیدنلو

 افعتسا هدنخرات ۱۵۱ ( موونرج یرو)

 وا « هک ء | كرت هدیلول هرتم ق هرادا < بودا

 ریبعت ( هقب دالو ) غاط هرق ًارابتعا ندخم رات
 و شک هلوا هرادا ندنفرط رلدیلوبهرتم نانلوا
 ( جوقی ) قلهشدالو ارابتعا ندنخ را ۷

 ندر هش دالو ون . یدا شااق رصع# هنسایلماف

 ی نروس مکح كد هنخ رات ۱۸۳۰ ند ۲

 دی دشو مضف تاماظن مقاط رب ىلتدش كپ ورتپ

 ی وا كناانح راسو كفلدودبح « هلکا ارجا

 ؛شمراتروق ندقلوا ابقشا ام یغاطهرق .قرهلآ
 هد ۱۸۰۱ هرکص ندورتپ یعنکیا نلخ كنوو
 هفیظو كال دلوهرتم ( ولناد ) نالوا هش دالو

 ( رنک ) یسیدنک ۰ هلکرت هنیرکید ننسهونکو
 صد ها وروآ یدنک ؛بولا یناونع سرب ین

 ؛بولوا لوتقم ءاضق هد ۱۸۹۰ و ؛ شمریدتیئاط

 .ردشلوا ینلخ هل وقس ساز کید نالوا 2

 لوط یثراق ه هسشع تأود هد ۱۳ و ۷۲

 و ؟ شمامهازق یشر « بودا هنراع تدم

 1 بودا رشا هنناصع كس ره هد ۷۲

 برح نالعا هنس هعوبتم تلود ربار هللا هبرص

 هدعبو ؛ شاوا بولغم هن : هدهسا شا

 ندنسعا برج نالعا كنه سور هد ۷

 هدا شل [هرح نادم رارکت 4 هدافسالاب
 لاءاب غاط هرقو « بولغم ایلک یغد هعفد و

 یسهرغنوق نیلرب « هدلاح ییدلوا هیناقم رکاسع

 رار لداعم هنفصت ت هکر م EF ر كح وکو

 . ردشمردنازق لالقتسا نوتبسب هد مه ؛شمرو

 هرق یسلاما كنغ وج ندرلرب نانلوا قاا

 هرق « ندنرقدلوا به ذممهو سنه هلرلیلغاط

 یا ۶ بوہمەلوا ردتقمهغل ا یرلریوت رلماغاط

 كنوکلوا لود ایوروآ لدب هبهوالبو هنیسوغ
 هنسالبتسا هدكنوا هدلاح یرلکد تا بیست یییلس

 "هوق"یسیلاها هراعب تبقاع « بویمهلوا ردتقم

 ق2 .ردرلشفل وا ملست هغاطهرف هلیلامتسا هبربج

۳۳۸ 
USS:هلسوو تی ف یاد نوا قلم : 

 یافت ۰ رلرد رظتنم

 لامش كى وکسا هدد وص و ۱ ۰ ۳ هم

 هک «ردغاط رب ه دنته> قرش ۳ و

 ندننشراف یسامنم كنغاط راش هدنزاغو قتناغ
 هس رص ماه زا هووناموق هلا نالیک «قرهالشاب

 كکوت دا 5 رواوا تم یغوط هشسدودح

 هب هر رص 5 هدنعافترا هرم ۱ ؛ ۵ ۲۲ یس هورذ

 .ردهدنراکتاكعغاطو یبانم تات رپ هوار وم نرېک

 كنغاجسو تیالو هینوق |
 او و هد ساق تام هرف ۱ غاط رک

 ۰ بولوا غاطرب درفنم هدنااوش كنلابح هام

 ۱۶:۰۰ یسهورذ ۰ رولوا دت هرغ ندقرش

 < ردهدنعافنرا هرتم

 مدنس هل ناعرد۱ کیاربا 5

 هیسور ۰ بولوا غاط و
 كرېلوب هدنبونچ تایر سارآ و هدنبرق یدودح
 ده رخ و ا ر سوق ازاوتم هلبسار
 .ردط و ع هنلبح ( نالاوس) هدنتهج قرشو دتم

 یبونجو «هنیرهن سازآ رلباچ نايا ندنراکتا یلاعش
 هرزخ رح یرلیک هدنتبج قرش كرانبا ندنراکتا
 ندزپربت یرلیک هدنتمج برو «هبوص هرق بصنم

 ه ( یاچ یا ) نلیکود هنلوک هیمرا هلرورم
 ء رارولوا بصنم

 3 ام ترم تکالیف هدناسارخ

 یهتنم كنلابج ؟هلساس ( ناتسلک ) نالوا دتع
 . لب رو یم ا غاطهرف یخد هزومق

 هدناتسک رت ناتلوت هدنلا كتهس ۰

 ( اش نایت ) نان دنا تاج |غاط 3
TASلا «بولوا غاطرب ندن رل هبعش ی.هیظع  

 هرزوا تیموم . رولوا دنع یغوط ه ی رع

 5 شم «تولوا هرټم ۰ یعافترا

 « روک كغاط و . راقبج ردق ههرتم ۳ ۵

 ندنترثک كن راتدعم نوشروق لس و ریقاب ءریمد
 . ردهداز یا ینالوط

 اراخ ( غاتوا هرق دوخاب .
SS TR 

 قرهلوا هدنس رغ لاعث هرتم ولک ۲۰ كراصح

 ) هدنتمج یراقو كنسيداو یرہن ( ناخرس
 3 ۱ .٠ ردهبصقر

 ا



۱ 2 
 الو ه وص و5( ۸

 3 و و ۳
 ه(دادراو) قرهلوا هدنسیلامش قرش هرتمولیک ۷۰

 هدنرزوا یاح رب اب قم یرکحا با :

 رب معنک سضع اف مقاو هدنکا رلغاط تاکو و

 عماج 3 یسلاها ردق ۷ ۰۰۰ <« تولوا هبصق

 هادتبا کیاو هدشر رب ؛یسهسردمرب «ینیرمش

 یتکم هئادتبارب رکید ص وصخ هرانایتسرخ هلا

 ؛یماج رب ؛یءاس رالچ «یساسیلکرب
 هدنرزوا كنهرد 6 ند_نجا كنهصق و یناکد

 یرلیربوک «یرلنمرکد «یرلناخ ايو هلبرل هناخابد
 . ردراو یالوم4 قلعتم هفلبحرقابو

 اب رغ «هقنلب یرک | "الاعث یساضق وطه رق 2

 ردق ۰

 اقرش «هلرلاضق هناحوقو بتشا نوت « هوول اموق

 ثكنتالو كنالس و هلدودح ناتسرافلب یخد

 «.هدلاح ینیدلوا دودو طاح هلیغاعس زوربس

 كپ و قلغاط ییضارا . ردب واح یه رق ۲

 یضارا .ردقوج یسهبراج هایم بولوا یهضراع

 هعوتتم تاب وبح «بولوا زسررض هد یسهعورزم
 كب كرلهویم هلهو 8 كرل هرب س و هوم هللا

 هجاشاب هيلع میانص . رولوا لصاح یرلذیذل
 هدنرلهاکتسد لا رلسداق ؛بولوا قاداتومو قاغاید

 هدنرلباوئا «كرهدا ن ولتو لاا یخد قاش

 «بولوا قوح هدیرلاعحو نامروا . رلرینالل وق

 یکو نو وق صوصالعو یسهبلها تاناوبح

 نداعم هداضقو . ردهحهدایز هدیراریغیص ها

 ؛ دروکوک ءنوشروق «شموک ؛بولوا قوچ
 « هد هسا شفلوا فک رلندعم راسو مورق

 ۳ راد ردهدقمالراقبح یرب چ: زونه

 . ردهدکسا دلشرا یغاحوا یثاط نمرکد

 | نامع هرق
 یسلاو رکب راید هدنح ورخ تاکنلر وم «بولوا

 یسس وه كرتل ود لنویف ق

 یدج كنسح نوزوا نالوا

 مور « بودا تعاطا ضرع هنښدنکو ۽ یدا

 نادل ولف هرق هدعب م یدک هلقسم دو

 هف رطوا < قرهحاق ندخ رهاش ازرمم شا

 هبه راح اود وو دخل رکب رای ؛هدنکن داک

 قره هنغدنخ مورضرا یندنک ؛قرهشب وط

 . ردشلوا فلت هد ۸۳۸ ۰ درهشود ءا اب و

 1 0 Gy 0 "9و ۳م DON سر دون ا
PEGE OR FIONN ۳۲ ی  

NAOTپ 1 1 اوز  
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 هللا نیدلاناهرب یضاق یحاص ساویس امدقم

 لداع كلم یحاص بلحو ماشو ساسلاوا لغوا

 شقا لتق ییاسیع رحاس كا١ یکاح نیدرام هللا
 نالوا یسماح دارلنو یعوطقم رس « ندنفیدلوا

 ه دهل وژ باب هجرلنوک «درهل رد وک هنناطاس رصم

 هرق ) ءانب هنفاراوختوخ . یدیشلغارب لیصآ

 «یدیا بقلم هلیبقل ( كولس هرق ) دوخاب ( قلو
  3هدیوود او راکدنوادخ

ll Ed ۱ ع 0 

 «بولوا یرد كشاطرو یزاغ نالوا قفوم
 هدنتنطلس ةنس یجرب كن زاغ ناخروا ناطاس

 . یدشمتا مف ین راراوجو هکره
 1 ۰ مس

 e > و تب هو ۱ ولاسع هر دلع ی 7 آ هنط | ۸ +

 هدنس رع لامش كنهنطا و

 ی لاها 6۰, !یزکم «تولوا اضق رب مقاو

 هسوق الاش . ردیس هب رق ) یهعج ( عماج

 ڪر ها1 سش نوح ًاقرش < هلتالو

 طاح هایساضق سوسرط یخد اب رغ « هلیساضق
 کا ند هرق ۸۸ اضق . رد دودح و

 « هدزوا قلوا

 قلغاط یسلام مق .ردراو یسلاها 5

 "هلساس افو هدندودح یالو هبنوق « را

 سم یس لج ناه < بولوا

 یرعوط هب ونج نداروا . رواوا دتع یلابج

E 
 هنغامرا ناعس ندرلغاط روک ذم . ردقلهووا

 یوص نوشروقو وصدیکح «هرزوا قلوا بصنم
 2 قره یرغونط به قرش" تون نالابت

 ك یار و ط رلردیا اوراو قس یسیضارا

 یلتیالک رار هلا هعونتم راخذ « بولوا تنم

 لصاح یعاونا كراهزب سو هویمو ماسيسو قوماپ
 هنطآ یس هلبای غاط لیزق عقاو هداضق لخاد .رواوا

 زر اضق “لاها . ردندنرل هفص كنسلاها یرپش

 نورد . ردنا مسن اتش E عو هحالاو

 < هسردم 4۰ . درج ۰ «عماج ۲۷ هداضق

 4۰ ء ناخ ۱۲ ۰ یتکم نابیص ۲۰ .اسیلک0
 هرددوحومهرتاسو نو ه «ناکد ۰ .نمرکد

 تا الو كرن رام( 98 ۱

 ۹. الو e ae رف ه رف

 هب وص هر هاو ه دنا ونجح برغ هرتم او



 ه ر ق

 هلرلنامروا قرهلوا هدنرزوا كن ( هردانا ) عات

 ردق هکسالسو هدنکتا قرش كغاطر روتسم

 اضق مقاو هدنرانک كنهووارب مساو نالوا دتع

 «یسیلاها ۸۵۸۸ «بولوا هبصق لزوکرب یزک م

 یشب زکلای «یمهسردم ۲ «یدجسهو زوم
 < هرژوا قلوا دودسمو بارخ یروصقو روم

 یرپ هلا هیدشررپ ۰ یسهیکت 4 ءیساسیلک ۰
 «یشیادننآ تثکم 1 صوف هروک.د یعب و تانا

 مجرم هه ییا شکم نابتسرخ 6

 گواه لا و دم یی هاتف

 نالواشفل و هدقملپای هجاتیلک هلیتقو « یسهقیربا
 تاجوسنم كاو یقاط ماحو ریکشیپ و یواخ

 یرلهاکجرفت هلیرلهحنابو غابو یرلهاکتسد
 . ردراو

 كنغاعس و تیالو كرنالس یساضق هیرف هرق -ب

 رتسانم ًبرغ : بواوا عقاو هدنتهج ییونج برع
 ندنتهح قرش لاع# « هشدو و "دلاوش هلت الو

 هلرلادق نیرتق ید ندنفرط یبونج قرش «هڪکی

 ٤٥ رار ها يسهيحاا سوتسغا . رددودحمو طاح

 ییلاها ۲۲ ۹۸۳ ۰ تولوا یک ند هرق

 ۰ مالسا یبررب مور یر كنسلاها . ردراو

 راغل یردن ۰ < خالوا یردق ۸۰

 برغ كاضق . ردهناکنح هدیردق ۱۵۰۰ و

 رادرا و و ءتواژا قلغاط یرلتبح بوتجو

 كدهنلحاس یزفروک كالس "قرشو هتسیداو

 یشسانم هدتهخ برف رولو كنم رله ووا شاو

 یغناط ) E NE لس یالو

 ندنتهج هعثرس یرهن وص هرق هجا . روینلوب
 ندزاغو رب هدنسهشوک ییرغ بونج ۰ كرادلک
 یهدشرغو بونج كناضق ءرولوا لخاد هاضق
 یرلهووا «هللا ذخا یرلیاح قو ر نتيا ندرلغاط

 رادلوصحمو تبنم ےک یغاریوط . ردبا اورا
 «یراد فالو «هب زآ «رادواح «یادغفب «بولوا

 هلنابورح راسو هیلوصاف دوخت ۰ قچروب ءرصم
 هومو «موزوا ماسیس « نونوت « نتک « قوماپ
 ندموزوا . رولوا لصاح یعاونا دلرلهزبسو

 سوتسغآ تولوا لامعا یخدبارش رادقم لیخ

 - ردشی هد یرلحاغ۲ توط ۰ ردروپشم بارش

 هک دتیک یرادقم كنهزوت نالبراقبج ۰ بولپ

 رو

 صو نامروا . رايج یوم لابو لاب
 و «بولوا قوح یخدیمهبلها تاناوبحو

 ندنلبق كرلیکو هراسو هجاوو باروچ ندنکو
 هداضق لخاد . ریلساب ریش ی لااوتم و لوج

 روک ذ ۳۱: توسنم هب هفلتخم تاعاج هللا هبدشررپ

 ۰ هدنلخاد اضق .رددوح وم یکم یادتا ثایا ۳ و

 . «نازاس هدنجما «بونلوب لوکرب هلیمسا ( یفین )
 ۱ . رونلوا دیص یرلقیلاب نالسو نمای

 تک e هد نا ارت یاب
 نتخ) e| ۵ رف

 ریمشک « بولوا رهنرب رولیکود نداوص هب ( ایرد
 «هلئاعسن ندنلابح ( مورق هرق ) هدناخاد یدودح

 ییدودح نيچ « كرهدیا نایرج یرغوط هلامش
 هد هفاسم لیخر و« رود هر رغ  هوا و ی

 «بواود درا هرکصندکدتا هظفام یهافتساو

 یغوط هقرش هدعیو « رود یرغوط هلامش

 برقت ردق هب ورتمولیک ۰ هارد ناخ * قرهقا

 یرغوط هبقرش لاعث ًایزاوتم هلکنوب ۰« هبجندیا
 یمانمه هدیغاشآ زا رب ندنساذح كنتخ «هلنایرح

 ۱۰ ندنتخ «هلرور ندنکوا كنهصق نالوا

 كنسارح .رولکود هارد نخ ,EY هرتمولک

 . ردردق هرتمولک ۷ ۵ یو

} 

1 
1 ۰ 

I eد فلات ا هحل  
 تر هرتمولبک ۳9 كنتو ۱ شاق هرو

 رهن ناببلافن نالوا یانمهو هدنسب ولج

 ۷۰۰۰ ءبولوا هبصقر یزک اضق هدنرزوا

 هدنلحاس کیا رهن یرلهناخ .ردراو یسلاما ردق

 ۱ . زدهدلاحرب قینغاط

 .. قالفا كنهنامور (۱)۳۵) اتم

e۱۳6 كم كبو هدنتكلم ۱  
 ( هنولا) قرهلوا هدنسونح برع هرتمولک

 ۱۲۰۰۰ ءتولوا هبصقر هدنرانک لوص كن رهن

 ۳ . ردراو یسلاما

 كو ب ندنرلسولوا كرت ۱ قادلاق

 مزراوخ «بولوا سولوا ی
 هدنسهرآ ناشر هلراربغربق هدنرلتهح ناهردزاو

 ناشفارز «هدنتلایا قسلووت گنهبریس .رلرویناو
 هد راتهح راسو هدنسهطخ هناغ رف ءودنسداو
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 هدرلاوح لع یهدنفارطا یمارم یغاشآ كنوهج
 ۰ تولوا یلکل هّلغ لا

 رلنانلو هدنفلناخ هوت کلا
 زواجم ی ۲۰۰۰۰۰ وج «بونلوا نیس |

 رلهدآ یروزو یربا یرلیدنک .ردکرک رلهساوا

 یرلنورب لوس یرازوک «یصای یرازو .بولوا
 اذه عم .ردکو یب یرالا < E هصق
 . ریتساص ندرللزوک دلا هج وا یرلبراق

 تاهو تا ۳۹ 2

 مدت ریش شفلوب یاب | ۲۹۵98 هد
 ( نیلوخ ) هجرللنیح . ردیارخ مولا «بولوا
 رهش و نالوا فورعم هلعا ( نیروخ ) دوخاب

 یجنزکس ندنفرط ناخوتو ندنرارادمکح رونیوا

 ناخ زیکنجو شفل وا سیمان هدي دال م نرق

  هلنمروق هدنحراخ كرېشو یرلهیخ كنسودرا

 ردو ۱ ۲ ۵ ۰ و

 «بواول ترهش هاما ( موروق هرق ) هجرالوفم

 .یدشف وا ذاختا تڪيا ندنفرط نا اق ءالق یورو

 بولیحا تقووا یرود تیرو كموروقهرق
 قوچ كب هدنسیطسو ےس ص وصخ هرالوغم لصا

 هدنمق صوصخ هرلیانح « رایارسو را ډا و

 عماج یتالحم مالساو یرادسعم ادو قوح ر

 كالدیا كبو دحاسمو عماوج ددعتم یغد هدنتهج

 تکو ش كرالوغم رهشو .یدیاراو رازابو یثراچرب
 هبهنلک هتقو نیش ۰ بولوا دیدبان ربارب هلیناشو
 رلحایس ضم) ًاربخا .یدیلکد مواعم یخ د یحم ردق

 ۱۴ هلا یلاعش ضرع 4۷۳۳۲ ۲۲ ندنفرط

 ( نوخروا ) هللوک ( رو یکوا )و هدیقرش لوط
 . ردشفلوا فدک یراهءارخ هدسرق یوهب

 ۶ اطزوم a واز و
 كودو یاب

 دارعشک هلو هنس هطخ ریما ندنس هغ دودح

 دتع هیرغع لاعت ندیقرش بونج هدنتمح قرش

 یهدنسهلتلس الاي كضرا هرک تولوا غاطرب

 یعنکیا هعافترا هرکص ند ( راکنسرواغ )

 ,رلرولوا غلابهسوف ۰۰

  OFC 3اچ و ۸ ,۷9 _
 ه رز

 (كنسن اد)نالوا یسهورذ كسکو كاو .ردیغاط

 ندراکتسرواغروک ذم هلغاوا یعافترا هرم

 یرازاغو كرکوب كب .ردتلا هرتم ۲۲۰ زکلا

 نک اس هدن راکتا « بولوا د رو نوزواو

 «یغاط زو » هغاطوب هلتیسانمو ییاها كر نالوا

 ردقهره . رلررد یخد ( یغاط زوم ) هل .سانعم

 بره فان مرا شف یر یا ره تاعا ها
 "هلیسلس هب الاعه « هدهسیا دودعم نسل

 لجو نالوا هدننکح "قرط تسوا كاتسههظع
 ۱۳ ع کیا نابتمو لقرف هح4> ره مع

 نیا ندنراکتا قرش لامس «بولوا لصاف طخرب

 ناتسلونم «دكرهدما لیکشت یغامرما مرات رلوص
 بونح «هدلاح ییدلوا یهتنم هرللوک یهدنرالوج

 (دنس) نلیکود هنا رحم راما ندنراکتا برش
 یهدن ر لک: ۱ق رش لام كلذک .رلردا لیکشت نغامربا

 « هدلاح یرلقدلوا بوسنم هنتتسنح كرت یلاها

 بوسنم هنقرع ای را رلیکهدنراکتا یب رع بونج
 هرم ۷ ۵۰ نول . رارد رمعشک دودعم ندرل دنه

 . ردهرعم ولک ۱۵۰ هدنروص یطسو و

rower’لوط ۷۷۳۵۰۸ هلآ یاعت ضرع  

 یزاغو رب هلا ( موروق هرق ) هنب هدیقرش
 دنه «بولوا یعافترا هرتم ٥ ۱۳۹ هک ردراو

 لو ناوراکرب هدنسهرا قرش ناتسکرت هلبا

 . رودنا لکت

 هللادنع نب ندلاءام دیس وتا

 با نی حال 7 شوق هرف
 ۲ كه کر ندلادسا ی هدتاوررو

  هدقدلوا لئا هتنطلس نیدلاحالص « بولوا

 وسغ ندهرهاقو ؛ شعا یریدم هرتاد ینس

 هدنقح و ؛ شمار لیکو هلتاعفد هدنسهرص یرلتب

 هدهم« تامدخ قوحر « هلغلوا یینماو داقعا

 یاکع

 بحاص یسهظفامو هرادا < هدنکیدتا صالغخس|

 یاکع رکن رف هدمب

 رسا هت رللا شوق هرق « هدنرلکدتنا دادرئسا

 ند رڪن ف یخ . یدنا شعا مادسآ

 . قدشعا هلاحا ه هجرت

 یدنک هلبا هدف نوتا كس نوا  بوشود

 تد و هثناب كن دلا حالص هد ۸ ‹قرەراتروق

 قاهړارو 3 نشا



 هر ق

 «بولوا مدار نوتغو ته ف٠ ىدا شوا

 هلا هعلق ناسد لا ةعلق و یروس كن هرهاق

 ناخو طابرو رلیرپوک یهدنق رط مارها هدهزبج
 ق2 ۷ . ردقوح یارخ و تاراععا یک لسو
 ماکعاو تیناوق «هلفاوا یا یسیدنک روک هتناور

 «رر و رامکح یدنع «بو لوا فقاو هبهیعرش

 ینکیدیدو
 هلارس ادوځخ

 . ردشملاق ندنوا كجد « یشوق

 راغم هماظنو قح .شمرر دتا ارحا

 هرق مکح »اذه انمو یا 2

 ن دعسا قح

 ی رل مدح نالوا ندلرق و كنهجرت بحاص یام

 هلناونع « شوقەرق ماکح این شوشالا » هلا 3

 هدهرهاق هدنخ رات Ch IE ردشمزاب E و

 3 ردشعا تافو

 رب کیا دا »0 / هل _وت اوب

 :7 افرا و

 مولا عي هدمزراوخ کوس كاو یسجرب

 هوبخو هدنتلایا ( رزخ ءاروام ) عبات هبهیسور
 لاوش «بولوا رب رب عساو لکشلاتلثم هدنغلن اخ

 < هایم رومعم كنهوخو هلیلوح ترون تسوا

 بونح « هلیسارم كنوحصج ندنتح قرش لاش

 « هلیسهرومس «یفارا ( ورع ) ندنفرط قرش
 یرانکرت هکت ندنتبج یبرغ بونجو ابونج
 ۰ کاو ۱۰۰۰ یو . ردطاح هل راغاط
 «هرزوا ینیدلشالک ۱ یخد ندنسا .ردهرتمولک

 «بولوا ترابع ندموقرب دلرعم و هايس یغارب وط
 یرب تبنم لا كاد « یدنا هلوا یوص رکا

 دار وصراقا و ندنتردن كرار وماي .نکیا قح هلوا

 < قرهشوا كيرحن هلراک زور رلموق «ندنادقف

 كب . رودیا کشت رل هو رلترص قاطرب دارڪم

 یراوصو نبرد كب ید یرووق نالوا كريس
 هغملق وص هنجما كلوح و رلناوراک ء هلغلوا یعا

 زا ست كرلموق و . را ص هدا تراس

 یرلضب « بولو رلروقج قاطرب هدکنشینک

 واع هلرلروماجو راوص یلزوط یرلخب و هلزوط
 درک و هدنحا رلموق كزک . ردروتسم هلرلشماق ابو

 : بونلود یراثآ هبرم تاناوبح هدراروقج و
 ینبدا وا شمل و دت ردق هرآاروا كر رخ رح هلدتف و

 ۰ اولش کر

 قرمث لامش كنلوک لارآ یسعنکیا

TEN 

 : ا كنغامرا نوعسو ندنلحاس

 eS ریس « بولوا دتع ردق رک (  رک د

 ۳۷۵ یو . ردقلم هنساضف یافروط كنتلایا

 هب دمو كرم ۰ تولوا هرت«ولک ۰ کاو

 ولع هلبراقوبق هبرحم تاناویح ندنلیبق هیدیرتساو
 هب یفرغ یلاعث ندیقرش بونج . ردنرابع ندموقرب
 ناو کس ۵ تناوراس ول , یروص جوم رب یرغ وط
 ست قدنخو یرهرص هست ORES هرتم

 نکلاب بویلوا الصا هم . ردراو یراروقح

 یتاناوح درلریغرق هاو هدنرلفرط ضمب

 ضعب یصو یمایو توا ردق كج هيلي
e 

EE A O TT 

e ۱ لی وی هرف 
 ردیناک رت فسو هرق یسسّوم ۰ بولوا یرب .

 كولم نروس فو هددادغب یدادعحا كنون

 دم هرق یردب ؛ بولوا ندنساصا هیناکلیا

 جوز هدها ناطلس ندهروک ذم كولم یرق

 ی و ر لئوبق هرق ۰ هلکغا
 ینیدنلو رشتنم كنتربشع دم هرق . یدیشلوا

 ذوفو توق بسک هدنرتهج ناوو ناعبرذ۲
 ؛شقا سپسأت تموکحرب لقتسم نام .دارهدبا

 لصاح ندنجورخ كروي «فسو هرق یلغواو
 یدادفب « هدافتسالاب ندحصو ج ره نالوا

 لنوبق هرق < هلطیض ندا ناكا دجا ناطلس

  Eداد اقام و و 6 شعا

 هده را ید هلروم ن هاشناریما هدنح راخ

 كروس ۰ یدا حاق هرص» «بولوا بولغم

 کس ندا

 ی ) وا لف یهاغنا نا هدنجراخ زیر
 هدعو « لوخد هزل ربت «كرەدىا روس ہرارف

 لتقیخد یییاکلیا دحا ناطاس ناک هنرزوا «

 ناجبرذآ «كرهدنا ذخا

 یتلود

 « هلئلدوع ندرصم هد ۹

 اا یهحاش ناورثو

 مکاح هن راتهج هواسو نیوزفو برع قارعو
 «ردنکسا ربا ییغوا ارگ اک :شدعاوا

 هرکی ندنو و هاشناهح ازریم یغوا ی ه دعب

 كنویو ؛ شمروس مکح ىلع نح یلغوا كنوب
 طبص ندنفرط نسح نوزوا کام هدننامز

 یل وق هرق « × هنتلود ینوبق قا : قرهنلوا
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 هردهس ۳ یرلتموکح تدم بولوا ےک ۳

 3 وا هجور یزاسواخ مات ر

 ۸۰۹ د٣ هرق ن فسوهرق _

 ۸۲۳ ۰ فسو هرق ن ردنکسا
 ۸۳٩۹ فسو هرق ن هاشناهح ازربم

 ۸۷۲۳ یا ۲ هاشناهح ن لع نسح

 درا كسول ترا

 0 كدب او ا اسیاک هرق
 ندمورضرا قرهلوا هدنسلاعش برغ هرتمواک

 ی یزکس اضق هدنرزوا كق رط ندیک هد زاپ

 برغ «نداید و رش ی۔اضق  .ردهبصق

 "لاوث « هلرلاضق درکشلآ ندنفرط یلاعش برغو
 < یشاب كولب . رددودحم هلدودح هیسور ید

 مسقنم هیهیحان ۲ هلبرلعا یاچ یشاطو رسکنم
 ۷ ۳۱ یبلاها . ردواح ییهرق ٥٩ «بولوا

 ء2 موا ی ۷ ۵ بواوا ترا بع ندسوقت

 قرهلوا درکو كرت یروصقو یجنأاس یب ۲
 طسوتم یسهبنانا هوق كنسضارا . رداسم

 یخد یرلاعحو نامروا هعندلوا ؛بولوا هدلاح

 هلا هع ونتم راخذو تایوبح یال وع . ردراو

 تاناوبح . ردنرابع ندنعاونا روویمو هزبس

 راسو رذیص ۰ یک ۰ نوبق رادقم لیبخ ندهیلها
 ۷ «عهاج ۳ هداضق نورد . ردراو یرلناویح

 ۸۳ :ناخ ؛۲ ؛یتکم ناببص ۲ «رتسانمو اسلک |
 4 ۹ ۳۰ «نورف ۱ ۵ ناک د

 ةا مياک 4یلحم تالومعم . ردراو یرب وک

 . ردئرابع ندناروجو
 زدن وا هد للنامع هلبمات لاخ ) ۰ ۳

 0 EEE | زوکهرق
 کیا یلشاب كا نلیرتسوک هدننو وا هکلوک دوهنسم
 یان دحوا یحاح هدهنرکید بواوا یز كام

 ء ۰ و هیشچ

 هانگ ندصخشر لعاحو یا زول هرق هرولر و

 E رن وصت هدنتروص هناکنج ایک | «بولؤا
 توک هتنکح لقم ترش ها

 . لرد « زوک هرق نم لهحا 9

 ی | که
 « نکیا یسیکبراکب یلوطانآ یرب « بولوا تاذ

 سوم

 س

Em OLEکن  

 هو و

 ینلرادف رط كم وفص لیعامسا هاش هدرلاروا

 ناطیقو شا روبظ 0 0 هاغو تو
 شلو ترپش هلبما لوق

 . هنرزوا یعا بصغ ینسایشا دلدوقروق

 هدازرش كنقش نالوا

9 ua 

 e قوس رکسع یئراف هموقم
 داره یک هفیزاق ۰ تولوا رنا مدنلاو :تولقم
 ینیلاو نامر یوکید  ب یدتعش وا مادعا
 هنطیض دی كنب کس رصم هدنتهح هنطا «بولوا

ESا هن صالخس| كِعالق ضع نالوا  

 57ا68 «هرکصندقدلوا ىقۈم 6 زوم آه وا
 دجا هداز كسره هن هراحم ماود یثراق هبب رصم

 تلکس و همه هان ییدنک «تواوا ۶ وداق اه

 هتیب ولغم .كرهدبا رارف مارتلالاب « ندنفیدناقصیق
 بلح هتدامسرد هد :۸٩ ۰ هدنشردلوا بیس

 . ردشفلوا مادعا «قرهناوا

 کک ۳۳۹ سو یاب ۳

 یر  یحاش ا تونل و ل "| لوک م هر

 < ردت 1 هح ور

 یبجرب

 هدنسهبر وا لوح مو قاو ه دنتهح لاش تكنتلابا

 _ ایرد ریس عات هب هسوز كناتسکر ت

 عل رح ۷ یسهیطس هحاسم « بواوا مقا و

 ضعي « بولوا زآ یوم « هدهسل هرتمولنک

 .ردهدنلاح قاقاطب روتسم هلحالما ماطر یرللع

 هلوک و یرهن ( سالات ) نلک ندیقرش بونج
 .زامهل والصاو هلوک اعاد وص < هدهسرولک و د

 هیسور هللا كف ندنسهطخ ریماب یسج-

 كنغاطالا» و قاحا هنتاابا هنافرف ندنفرط قلود

 نالوا هیت ( یالاسنارت ) هلیسانعم « یسهنوا
 oe ابرقت < بواوا هدنتهح قرش تان ء طخ

 ارس

 هل ایلاءث ضرع ۳۹ یسهنرواو هدعافترا كلهرتم

 ةيوئح ندلاش . ردعقاو هدقرش لوط ۷۱۰

 5 تولوا اتو میخ ۲ ۰ کاو ۲۰ ینو

 اهد قوج هلیتقو . :Ee : ییهیعتس

 لوک كجوک جاق رب کهدنراوج < بواو اوا شیتک

 رد ۲ ینیدلوا شفل و لصتم ا

EEبونح كناراشو هدنفلناخ اراخ ی  

 ندنسلاعت لحاس كنوع>و قرەلوا هدنتمح رع

 روکذ م . ردعقاو هدهفاسم كهرتموایک ۰

 ناشفارز « توا وا ارا هلا لوح ندقامرا



 هر ق

 ندنسمکیرب هدلحم رب روقج كنهايم ةبق یربن
 . رود لکشت

 كفر نام یک 11 هننح یحدرد ِ

 كنغاط ( همراغات) و هدنرق

 “هلضف < ر ی وا نظ ٤ تولوا هدنککا

 هنیرهن رغشاک هلیسهطساوییاچ ( راصح یکی ) یهایم
 . را ,د ید لوک هرق تحوک اكو ولت و

 ا كناراحشو هدنغلناخ ارام ۱ ۳ و

 ۵ دم لب ا ونح برغ هرنهو اک

 یس ۹ رع دو دح

 كرهدبا لیکشت قاقاطب رب هلعساوت كن رهن ناشفارز
 نرت ۰ تواوا هبصق ر عقاو هد ینیدلو ه1 دیدیا

 ۰ هدننااوا ی دالبم ر داخ

 *یضارا eg ۲ هدرلت :ی> وا ثال وح ¢ هدهسیدا

 كرادتمو هدنوک ینوکو « هلیسلاح هلغ هب هر وم#*

 : رک رک هوا یواح ید نسخ ر

 - ۹ کار همس ۳.1 0 ۰

 9 و 5 لکه
 تن (یرو) هدنتلابا (كسنح

 قیسیا ) و هدنسیقرش بونج هرهمولیک ۰

 ٍ یسلامها 1

E٩ قرش بونج ك (  ESول  

 «بولواهبصقرب م اضقعقاو هدهفاسم کاله رتم

 و یسلاها هکدتنک ۰ هل نغل وا ص صخت

 ۰ رد هدقلاغوح

 ول هر E e 1 تعحا مس ۵ ا
 . هلروس ۲

 هدنعغاعس و و 4 وق ۰
9 7 

 بونج هرتموایک ۰۷ كنهينوقو نامهر
 لام كا كنلابح ا ) سوروات ( هدنسحو رم

 وص كوك نلکود ونک :یاو هدا یراکدا

 « بولوا هبصقرب یزکم اضق هدنبرق یمارج
 لامهرق 0 ىس هعاق 2 بارخ 3 یسلاها ۷ ۵ ۰ °

 هلیفیرش عماجرب منصم هلتاف هلاق ندناغوا
 یس هعنصم رانا قوحرب ه دلاح ینیدآ وا

 بارخ

 نالوا قاب

 ددعتم هل فرش عماجرب رکیدو یمءاج یسوم ریما
 ندقومایو یسشراح كلشیا هعئدلوا «یرلهمردم

 یراهناخاید هللرلهاکتسد هراس هللا هجالا و زب

 ندرحم یاذح یبقوم . ردراو

 راداوصحمو تونم هلتاغ ینارطا ۰ بولوا كسکو
 هرم ۰

 هل رل هاب ید یر هناخو ترابع ندرلهووا عساو

 « هدهسلا لزوک ك ب ی-هرظنم  هلغلوا طا

i٤ E 

 و و رام هتراهط و تفاظن كنسلاها

 ندرلباکرچو هلم نکیرب  ندننیدلوا یرلتعیبط
 ید ترارح نیزای بودبا دلوت رلقل هتسخ ضمب
 لنیشبق .رداکد مالغاص كب یساوه < هلغلوا هدایز

 . رلاق روتسم هلراق ییمز هدایز ندآ چوا هسیا

 < هلتسانم تبرق < یالاخداو تاحارخاو یتراج

 2 1 0010 ىن وا هکاس

 هدقلوا منام هنسیقر كنتراجت یرضاح لاح دارالوب
 دق مسا « بواوا تا ك نامهرق . رد

 تا ا رد ( هدب رال (

 تلود « هدهسا نکا ا هدنرال

 تقوییخریو لکشت هداروا هدنضارشا كن هیق و لس

 یخ د یدمش

 رک ند فرط یرللغوا نامهرق ندبا ماود
 هلغغلوا ذاحما

 عماج یسوم ریما روک ذم . ردهدقفل وا هیعسآ
 و یر ندر وتبس یی رش

 . ردهلاق ندیرل هنا

 كنغاججس زک ع یتالو هرن وق یساضق نامهرق -

 « رقزو ابرغ « بولوا عقاو هدنسببونج مسق
 کرا اقرش « راکبب هرقو هینوق سفن الاش

 لیا ا كنتالو هنطآ ید اب ونج « هلیرلاضق
 كت الو ی مق . ردد ودح و طاع هلن اعس

 ناسد ) غاطالآ ) هدنتهحواو نارآ یدودح

 ندا کام سلم او دوخاب سوروا
 تنبل وطان ! ات یرلفرطرتناسوقلغاط قر هل واترابع

 ندرلهووا عساو TRE ESET هنراهتروا

 (غاطءرق) هدنلامم كناضق یک مه كل .ردنرانع

 هلمع-| كنادناح و یر ندتقو وا «

 غاطال۲ 5 رونلو د غاط س درفنم هليا

 وص كوک ەل و یاح چافرب شبا ندن راکتا

 بونج ییاضق هک «رلردبا لیکشت رہن رب هلیما
 یلکزا « كل ردىا قش یغوط ه ق رشلامش ند رع

 هلوک قآ هد رو یس هبصق یاکراو ۰ رریک هنسا 0

 قس ینسیضارا یلیخرب كناضق راوصو . رواکود
 ٤ هب رآ < یاد 6 تواوا تدنم یارب وط . ردا

 هعونتم تاب وح او یراد « رصم « رادواح

 هربسو "6 نویفا <« قوماپ «یرهج ایوب كوك هلبا
 لصاح تالوصح لیخ ندنعاولا درهوبمو

 یموزواشنشک هلیموزوا ینمرقو هایس . رولوا

۱ 
1 

۱ 



0 
 ۰ ر ق و
 قرهلدوروق یرادقم یللیخ ر « بولوا قوح
 صوصالعو یتهیلها تاناویح . روناوا جارخا

 هداع-و ملک ندنرلکو «بولوا قو> یرل وق
 ریش قلم هعلحارحنو یلغاید ا مسن دو

 اضق . ریلب راقیچ ینای ماسیسو رزبو «ریایباب ید
 ندبرق ۸5 رار هلراهیحات دایرفغو غاطالآ

 هک ۰ ردراو ینیلاها ۲۸:۹۳ ۰ بواوا .بکصع

 ۰ بواوا مور یردق ۰۰ و یمرا یردق ۰
 عماج ۲۷ EBS نوزد او "الماک یروصق

 ءهناغتک ۱ هسردم ۲۱ دعه ۱۰۵: فی رش

 «یتکم مور ۱ و ینمرا ۲ :هیمالسا بتاکم ۵

 «ناخ ؛ مج ۸ ۰ یساسلک مور ۱ و قمرا ۱

 «هناخغاب د ۵ « نمرکد ٤٥ «هزافمولاکد ٥

 هرق . رددوحوم هناخ درک 8 و هناشگاب ۰

 ماطر هدن ر لفرط ضمب راسو هدیرگبا .كعاط

 ۰ روبنلو هقسسع رات ۲

 هد ای ا
 لکشتهدنرزوایضاقنا تل ود ول

 كولا هرکص ندناثع لا تهربغص لود ندا

 یزکسم كنهیقوعلس تلود « بواوا یسیلتوفو
 كتهضرةنم تاودو هدنتهح هنوق نالوا شفل و

 . یدنشلوا تیمها تعا E هدنه اکہلقا

 یردب ك ( نامهرق ) نالوا یسّوم كودو

 « بولوا جش رب «ءود ندینمرا ( قوص رون )
 هلبسو  هتلودو هاح تاک | ققرط هدهسانآ

 + شلوا ىد ص كسابلا اباي ندخناشم ندا ذاخحنا
 ک۶ا جورتو رشن یقیرط هرکص ندنلتق كلونو

 ی راد هلد ورو هب هسنوق « كردبا ذاحا هفظ و

 ندهیقوعلس كولم تح . یدباشمالشاب هغقلاقوچ
 یخد قات نیدلاءالع نالوا هدکمروشس تتطلس
 یغوا بواوا دقتمم هلمات داقتعا هینوص رون

 هنتمدخ قلروخا رم هللا جوز یس هربشمش هنامهرق

 كنلغوا هلهجو و وص رو . یدشعا بصن
 هر راوح هکفلس «هرکصندکد تا نعمت یلاتقتسا

 نانلو هدنطبض كنراروطاربعا مور « بوایکچ

 «دارهدبا | دم هناتسود تایسانم هلظفاح كن هلک او
 كنو نیدلاءالعو + شعا طط یهملق هللا هلیح

 هدنرال اقاعتمو «هیجوت هنامهرق لغوا یگلظفادح
 .ی دنا نشا هوالع یحد یراراوحواو ین هبصق

 ها وق ۳۰

 رکن یهدنرال هلطیض یخد یکانمرا نامهرق

 ات داع «كرەدىا همست هژلریس| یدنکو داتا تم وک

 كناخ نازاغ ندلاءالع . یدبشمروت تهوکح رب

 هدع رق «لامهرق «هدنگبدش ور رسا هنیلا یرکع

 ثندلاع ندمور هقتحالس نالوا شا تافو

 لومحهدنعا (یرمج) ییدلیا اعدا یتغیدل و آلغوا

 كا سالحا هنتخن هینوق صغر لاودحالا

 هدة نشغا اخر را دما رهش ها

 لغوا كند ءالع « ندنفرط یرادمکح لونم
 یس وج دلا سعت «هرزوا كا سالجا ین دلا ثایغ

 هدهبراح نالوا عقاو « قرهنلوا مازعا زا لک تر

 ::شقل وا لو یرج نالوا یزلدمو نامهرق
 ندنلغوا ر هدکیشب زونه هدنسا دوم كنامهرقو

 كن درق ولس او یدنا شسالاق نیش

 هغولب نس دوم لغوا نامهرق هدنضارقنا ن رتبسب

 سست هدک .اسزا هلیتاوع ندارد ههلاوا لصاو

 كب ناولسو كب یدخم هدننفوو ؛ شتا تموکح
 نامهرق کل« ثراو .ردششارب لغوا یا هاب رلعسا

 « بوک هلتنوکس یغد ینامز كاکب یتخ نالوا
 تلود ندلا ءالع نالوا ینلخو یلغوا كنو

 ناش رثکتو كلاع میسوت هک دشک نهناثع

 « قرەقاب لتباقرو دسح رظن هنکیدتیا تکوشو
 تالکشم قاطرب هدیلرطان۲ «یزغ راکدنوادخ

 هناصع ین رلترمشع رانا و ناکرت شم و هفمراقبح

 كهلاراشم هاشداب .هدهسیاشمالشاپ هک ۶۱ قیوغت

 « هجن روک ییفیدلاج هباغ هنسهفاک تټااکشم و

 هفت یسهع رک كحاشدات ؛تواوا روج هارادم

 لئا یخد هنفرش ترهاصم هلحوزت یاطلس

 هدنراظتنا تصرف هن قجنآ . یدا شلوا

 كناشاب ندلاررخ رسیزو هدنح را ۰۸۷ «بوللو

 كجك كناشاپ لع لغوا نک هنر هابتافو
 هدنلیا مور كهاشداب و نادنیکتت دی کو

 ¿< هللا ذاضنا تصرف کا هدافنسا ندتلوغشم

 یراشع اسوا دروساب « قسراو « دوغروط

 ی یدشعا برح نالعا « قرهردنالقاب ۲

 رو ی راکب لیا مور ناھ یرلت رضح دار

 دومأم هیهلاقم هللا هفاک رکاسع ییاشاب شاط



 ه ر ق
 تر هب هیهاتوک تاذلاب یخد یار بولا

 ایا ده مثاطرب یناطلس

 كهاشداپ ۰ كرهدا مازعا هصوصم یارفس هللا

 شت کیا نیدلاءالع هلکعا وزرا

 «هلتمادن زارا نامه « بوقروق ندقلاق هدنسهزا

 ىلع مظعا ردص « هدهسیا شا باتش هنبلط حص

 شمالشاب ه هراح هلا در یفیاکت و اشاپ

 روع < بولوا بولغم هد رام كالا ندلاءالع

 هنسهعلق هنوق « هلکعا رارف ندنک و ا كشاط

 رصعم ه دد رص واو * شا

 نقافاو تبع

 هدف یهجوز نوح احرتسا کای هل اصم 7 بولاق

 ء شمردوک هتسدزت یرار وک رز رد نا

 ینولطم نوچ رطاخ كنسەء رك درج
 لثا هاپحو E یدا

 ناطاسمرب دلت «كرهیملس شفق كل اصم ینیدل وا

 هناا دمج دع ضقن ندشن هدننامز ا دن رای

 هاش دابو

 شمروب انا

 عوقو نوبام رفس هنرزوا : ندنکیدتبا زواجت
 2 یرلتمح یارسقاو کو هنوق « بولو

 < قرهنلوا هلاحا هاش هاب شاط روھ یر هراخاو

 ؛ شملکح هب هدنرال ن دلا ءالع یلغوا نامهرق

 هدنرال هنرژوا یماحرتساو تلاخد نالوا عقاوو

 : یدشفلوا كرت هنسیدنک ج لیا شاطو

 شاط روت هلدمع ضقن ندیکی ندهمک قوج
 طض ی هینوق كرەدبا سبح بوتوط ییاشاپ

 ید باج ىبضغ كهاشداپ و ؛ شعا
 2 یهلاراشم یاشاپ  بولوا مدان هعیالک ۲
 یا یاو هلرما رک | عاونا ۰ دكرهدبا

 هب یه شدا دز نوجا روصق ,یافعتسا اقیفرت

 شمردنوک

 ؛قرلیتوطرپساربارب لا كبدح یلغوا «بویفلوا
 داععا هن ز وس هعف د وب قترا «هدهسپا

 «بواوا سبح یلغواو ؛شغلوا قوس هیهسورب
Eتنو « هلنفلوا ےس  

 هلمحو و ا لتف هدنماقم راب ذخا ندنفرط

 « كرهلب ریو ماتخ .هنتموکح ی راغوا نام هرق

 «نکیا شلوا هدام كلام ةع لیا نامءرق

 در مو .هدقدلوا وتيم هد هس وار كنلروم

 هداعا هنتموکح هسوق « هلحارخا ندسبم یب
 عوقو ه دنا EE هدنامز ترتف ۰ یدشع ا

 شعب یخد تک, دی هلا یوم هتاعزانم نالو

 هباشاپ شاط روی

۳33 
 یس هلخادم هت

 2 ۸۱ € )0 0 دک ناطلس

 هلا یوم ؛بتولو عوفو هب راج هللغوا نامهرف

 ؛ شفشود رسا هنبلا سد لنافع ك دّع

 هیلخ لس هلیطرش كمەغا دمع شق اهدرو

 هنناطلس رصم كب ىلع یردار هدعب . یدشفل وا

 یردارب هل رکسء ینیدل ا نداروا ۰ كرهدىا الا

 هد ردقلاوذ ك ك ەدە رص اواو ؛ شلک هنرزوا

 قوس هرصم «یقرهلبتوط ندنفرط ندلارصات
 كم لع یردارب «بولاق فوقوم هداروا «هانغلوا

 مکسح هدنلبا نامهرق هلسهباج كنتموکح رصم

 هنتخ رصم رطط ریما . یدا شمالشاب هوم

 هنتموکح نامهرق .بوراتیچ ندسبح کبد# .هعج
 مور یرلت مفح یا داص ناطاس .یدشعا هداعا

 هرصاحم یهیلاطنا ےل دج « نکیا لوفشم هدنلیا
 ندهعلق كکد هزم نانلو یظفاح « تودنا

 .ردشلوا فلت هایتاصا كاتایمرم كينج ینیدتآ

 دایقناو تعاطا هاک یک قالسا كب ےھاربا یلغوا

 فناثناخ دا ص ناطاس «بولوا هرزوا نابصع هاکو
 یهاشداب ترهاصم « هلح وز سه رهشمه كن رلت رمضح

 هستن وق قجآ ۰ یدنتشلوا لئا یخد هنفرش

 او كلاع ندقوج یراتهج هدکننو رهعقاو
 كب الغوا نامهرق « تولوا لخاد هن دادع

 هیلاطن۲ یرلطلست نالوا هنلبا دخ ندیکسا
 هزواج هفرطوا هڪ رل ون توردو ؛ شعود هنتهح

 ندیناخ دا *هرمشه كک مهار یدرلشهالشاب

 نالوا دلوتم ندهبراج رب «هدلاح ینیدلوا یلغوا ]

 هل وا شا ذاا دهعیو کبقاع-الغوا رک د
 . هلا یوم هدنتافو نالوا عقاو هدنګ رات ۹

 ناطاس رابرد یرلردارب «هعلوا یناخ تب قاع »ا
 نالوا کوس دكرل و « ندنراكدتا اجلا. هیناخ دم
 نالوا عقاو .بودیک هلیرکسع یلناثع كب دما
 هلکٌعا رارف هدادفب اب ولغم كم قاص-۱ هدهب راع

 هرکص تدمرو ؛ شاوا نامهرق ریما تب دعا
 «یهاشداب بضغ هللا كولس هنایصع *یداو یخدو

 « قرهللوا مفر هد ۸۷۱ 6 ندنغ دلوا ریظم

 کلیلازو ۳ كلام ًامطق یبا زر
 ۱ شغل وا هلاحا هیافطصم هدازم
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 ندنخ رات ۷۰۰ قلود نامهرق لآ لیکو
AVIهج ورب بود ماودهنس ۱۷۱ كدهنخمرات  

 : ردرلشمروس مکح یدک لا

 ۷۰۰ . یقوصرو ن نامهرق
 نامهرق نب كد و

۱ 

۲ 

 هدناخاد نما نرق ۱ دوم ن ك یشح نک

 ن ندا ۰

 ۸۰۵ ٠ ندلاءالع ن كل دم . ۵

 ۷۲۹ دن نب كب ھارا 1

 ۸٩٩ مهاربا نب كب قاع"ا ۷
 AVY TENSE مهارا ن كب دجا ۸

\(Caramanic) 4كانا وطان ۲  

 بونح طو مس | یی نامهرف

 چاو ;E یهسنوق < بولوا مس | نا ری و هنتهح

 .هیقوعل تاود هطخو .ردنرابع ندنرلفاعس للا

 ۹ هللا لالقتسا ےک وا ك

 هسا كننادناخ یزالغوا نامهرق نووس تموکح
 هدنلکشت یادتا كنهروک ذم تموکح . رداهسم

 ییهینوق هدعب .بولوا یزک ی یسهبصق هدنرال
 یهبنوق هن رب «هدهس رلشعا ذاحنا نکس ح

 هیاعء بن .ردرلشملکح هیهدن زال بولوا روبحم هکرت

 دع هدنرال یزکسح كالبا نامدرق ید یدهش

 ۰ واقعا ها هست یخد نامهرق هبصقو بونلوا

 (هحاوخ مارب نن شمهروت ن)
 ىس كن ود ی وق هرق

 ندناساکلبا تولوا یرد كفسوهرق نالوا

 ههلاراشم رادمکح .یدا ندنلار كدحا ناطلس
 «بولوا رر یردق هدندنع «هلکعا جوز ی زق

 دم هرف

 شد وف CI AS قسایر كزتربشع لنوبقهرق

 لیوحهتموکح یسایروب هرخ الاب یلغواو ؛ شغلوا

 یو یا اشاب دم هرق اش نت تاج
 ره «بولوا ی باد

 نادوق مرد هدسا ناخ دو ناطاس

 تافو < بولاق هدماقمول 1 شب و 4 شلوا ارد

 ۰ ردشع |

 » لەردوةشا « [ 2 2

a۰ تعحامهنسهدام ۱ اشا 2  [ 

 یرلت رضح یزاغناغعناطا س
 لس رص ہ رو كټ (هحوف هعق۱) ندنلاځر

"14V 

1 

 هر قا
 تەل هدن زفر وک دیمزا «بولوا ندنساةفر

 وا «بوردناون ایهم یافس ماطر «هلغلوا قفوم

 اطر یو فای وا تا وط
 قحو ؛ شلرو هناکلام ا .یزاررا

E8 ا لس صه رق ةتسج  

 لحاس كن زفروک دیمزا ۱ اس هر ۳

 ك هکر ه و هدننس وح

 هناح وتف سن

 هلکساو هبصق كح وک رب ر اقف اشراف

 سلاحا رف
 صوصحم هنلاعا هراسو رم زاق و هخوح

 راحت رادقمرب «

 رب كويب
 .ردراو یهو و ار مش روا هو یس هه رباف

 هجوق هڪ 2 1 دنخ رات ۷۲ هد زاغنافع ناطلسرود

 اف ۰ نا 2 هلتفرعم لسصهرق ندنساقفر

 EEA هلما وا شلرب و هناکلام «مااراشم

 مولعم ا ردعفلوا بیس ها

 لسم دیمزا یداضق لسص هرق

 كنسدربزج هبش نور زوو قلم هنغلفررصتم

 ]وا ندعف

 ۰ یدمهلوا

 .هیحأت هو ولاب 3 بولوا ترابع ندنس هل ام لاش

 .ردراو یرلهوم روهشمو یرلاع لرد

 a ار | اشا ینطصم هرق
 ناخ میهاریاو میار

 0۳ ا نیت یخ تاوان اف

 E .ردبوسنم هنتيسنج دؤانرا .بولوا ندارزو
 e CE ۶ دارهلک هداستشرد نکیا

 ناشاتک هسرتلادعب و ؟ شعا تاتشا هناغ سس

 توام یهدقلزادنا ربتو ؛

 زارحا قسهنر قلحاروج هوا شوق

 یثاب نام 5 E كرەدب ۲ بودنا

 یساغآ یرهکب . یدیشلوا

 ء هللا هربرت ینراشکرس كنهفاط و « بولوا

 < كرورىو ماظتناو ماظنرب هدامعلاقوف هغاحوا

 هتدامسرد ۰ هلکمروک تمدخ هدنقوفام كلومأم
 ۰۵ هدنندوع

 -وصح هت رلوا ا نده رق ۷ ۰

 وا 2 رح هنغاج وا

 هدن رفس ناور

 ۰ بواوا ایرد لادوق هد ۱

 یرنالوا هسرت یم یو هدننخام یا ,ةن رخ

 هلبزاربا تدش هدامااقوف «قرهریدراچ «ازج
 هس رفس دادغب .یدا شعاحالصا ی هناسرت روما

 رترب یردق هلقلماقمعاق «هدقدلوا نواه تعنع



 هر
 هده رام یانئاو ؛صقیک هدنوم تعم «تولوا

 ۱ ER , هل وا دنهش اشاب دم راط

 . یدا شاروس هلاحا هتسیدنک  یمظع ترادص

 بحاص هدنعوفو نولاه تدوع هلیماتخ كرفس
 هددادفب نوجا هدهاعم دقع _هلئاربا هاش هجرت

 ؛ شعا تدوع هت داسرد هد ۱ ۰44 «بولاق

 عوتو یرل-ولح تباخ مها ربا ناطلس هنسواو

  هلغفلوا اقا هدامع ترادص دنسم « بواو
 رادهنخر لود روماو نانلو هدنواقش یغب قیرط

 ۰ هر نکن ES كنا ربك ضمب ندا

 ینهلام روما و مي ینرابتعاو ردق ثناکوکسم

 « هللا ریرحت یی مومایع « بودیا حالصا
 لاقو لیق ردق ههجردرب « گكرهدیا حرط ,کریو

 لاح یتاود ةنيزخ « هدهسیا شلوا بجوم
 لا رابتعارب كوس هتلود .قرهراتروق ندید
 نالوا عنام هنناحالصا یکوب ۰ یدبا شمردنارق
 ی « در هلک ندنقح كنارشا ماطر

 هجا وخ: ی ۱ «نکشلوا ردتقم ههراداو فرضا

 1 لیح كنيجوسفار ندا روهظ هلیعتا
 ‹كرەشود هر 5 ماد كول « بوىمەدا هلق

 اک ندر يآ چوا هللا هنس شب

 یدسحو ء شفل وا او لتق هد ۳

 هدنرا وح هسردم نالوا یسهدرک انن هدوبق قمراپ

 هرات یددفازادآ سس. زد وا فو

 ید هک د ( اشا ینطصم شکناک ) هالوط

 2 “رر
 یخد كناشاب ینطصم لودتقم یوفزم کک

 ینطصم » ] .رد ( ینطصمهرق) ییرهش هجرلیبنجا

 . تسعلانح هتنهدام « ( - قوم زی ) اهاب

 نیس وه کاشت : وق هرق

 هج رعلا تلا بواوا

 دجا ناطلس یردب . ردیلغوا كناکرت دم هرق

 قلود لابقا یسیدنک تولوا ندنلاحر ییاکلیا
 لات هنراما هدیلوطانآ و ٤

 « هدنحورخ هب ی وطات ۲ كعالروع .نکیا شملوا

 ت و و

 اف ندنادیاح وا

 تدا نی دجا نا 3 ںونود ندار وا

 عا

 بول وا تولغم هد هب را کیدتا هدنج راخ داد

 هللا هاشناریما هداز روو طض یدادغب

 هس رزوا یراعشا كروم ۰ یدا 0 ہر ەم

۳۹:۸ 9 
 12 ریکتابج بوناوا سرح ہد مهم

 هر ق

 «كرمدیک هنبرق زیربت «هلففلوا هبلخآ ییبس هدنتافو
 هللا رکبوا لغواو هاشناریما هدنخرا ۰٩

 طرض یی و لتق ی هاشنارما «ك رو دا ه رام

 دجا ناطلس ؛ شعا

 لا ید وا  بودا ترا ع هللا یاکلیا

 ؛ شلاق لقتس« هدیع قارعو ناعرذآ «هلکعا

 ذخا یههاریا بش ناورش کاح هد ٩۱۵ و

 هساطاسو نوزق « كرهدنا لتق هلدصقم رات

 نلک هنتسوا هد ٩۱۳ و

 دد ٩۱۳ و ؛ شا قاصلا ید یراتهح
 هنس هلن اقم اب اس خرهاش نا هدتس وا ندناسارخ

 لحا هدنقالس ناحوا هدهار یا اک

 . ردشعا تافو هلدوع وم

 « وصهرق » هدنناسل لوغم

 (غئوتم) مس او نالواكعد

 رغ لاک تب

 ض صع ۸ ار عقاو هدنتهج

 كلهرتم ۱ ۲۷۱ و هدیقرثلوط ٩۰۳ هلىایلامش

 كاوک و . رولو هلوک رب عقاو هدعافرا

 یغانآ ۰ بولوا هرنمولک ۷ اف یو

 (رونزبغریق) یربن (خیراخنوچ) نالوا هدنمکح

 | صور

 EA ږږوسق یراقوب كنغامر 1

 " هدنلوح ( ودوت )

 طا هدنس ه زا لوک ییاو 1 هلک کو د هل وک

 0 وا ا قالهم . رولوا لضاح

 (وصولهرق) هن هدنسیبونج لحاسو «طا رب هلیمسا
 ۰ رویال و هب رق رب هلاعسا

 ۱ و و اص | قاوهرق
 ( هزاوا ) هدهسنارق ( 0۲01 )
 هداف € سس ) , كلاي ۱

 قرهلوا هدنلاعش هرتمواک ۱۱ كناضق زکمو

 هیصق رب یزکس هسحات هدنرژوا یر هوا

 هوا اما ۷۵۷ < تولوا
 یرلفاجوا یئاط یاب هدنراوجو یرلهشراف

 e ردراو
 لت وم رمضح هد ونح تب رملاةرب زح 4

 هیصقر هدنتهج ( ناود مو ( 1 گی

 زکلایزونه .ردراو یسبلاها E A تولوا

 ۰ ردلکد مولعم

 هیت هالام 6 لاک هرق » ]

 قا



 اه

 ی

 اک EL هللا همرکم

 , و د)لیعتسم هلا انعمو یخد هدهع رک ت با «بول وا

 لع رب هما و ید هدنعخ ییرط هرصب
 . یدا راو هیرق كوي رب ندنلامعا صه و

 هم هاس هغیص هبنش ) نا زار 2

 و یی
 هلسواح ودو دان راق ندنفرط رلبل هنت ۲ .بولوا

 . یدیشرد وک هیامور اونم

Oriton NSكطارقس ریہش ےک >  

 ندنسابحاو و و | نوتبرق 1

 ادو هیلک غلابم ءهلغلؤا ندتورت باتا «بولوا

 ندسبحم یفیدلوا راتفرک یداتسا

 .هدهسیاشل وب یلو قمراتروقندنسازح مادعاو

 هلشرطرب عورشم ريغ هلو هبلا راشم ےکح
 -امهلوا قفوم هکم ردنا لوق یقیلک قاراتروق
 ندنناپ هدنادنز لدهنتعاس یمادعاو ؛ شم

 كنوترق نوطالفا یئادقرآ

 طیض ینسهلاکم نالوا مقاو هلطارقس هدهرصوا

 ۰ كرەدنا

 ۰ یدیشمالریآ

 نالوا هدنقح حور یاش كيكح هدنود «بودبا

 را نوتبرق . ردشعا جرد یخد ی راکفا

 طبض یب رهلاکم نالوا مقاو هلیداتسا یخد

 . ردشمامهللو یه « هدهسیا شتا رى رو

 هردشعا تافو لوا هنس ۳۸۰ نداسع دالبم

 .ادرک اش كطارقس (۳)اذ29) ۳۳
 رله :ههدلاخ را نت

 ؛۰ 4 دالبلا لبقو ؛شغلوا ین ندننطو ندنفرط
 هدنطبض ندنفرط رلبلهترایسا كنة هدنسهنس

 كني ز ووا نالوا رومآأم هنسهرادا كرهش و
 و قوج ك, هانت واخ تدم «بولوا یرب

 قوچر نوجا طیض یرلتور درو ءارجا
 ( سواوبيسنارت ) و ؛ شتا مادعا یرلدآ

 موعه هنرزوا كرللاظو بوک هنشاب گر لیفنم

 لوتقم هدهراحم كلبا ساشرق « هدنکبدتا

 « بولوا .قوطنو عانش یدک ۱

 ردشفل و یراق ضب كن راث ۲

Crispus ( ) ط ارعا Pروط ارا  

 تروا لغوا كن طنطسق سوپسل رف

۳۹2۹ E ی ر ق 

 هنت ر وم ام قارصبق ندنفرطیردب هدنخ رات ۷

 هب رام یراق ه ( سوینیعا "و + شفل وا بص

 (هتسؤاف ) یسهدلاو کوا . یدناآ شعازق هنر

 ینسەناراکتبانج فیلکت هنا قشعت ا

 ارتفا هدنقح < نک راش لوبق هنسیدنک
 2520 «قرهلساق هرو ذنوب نبطنط ق «بودیا

 . ردشقا مادعا یناغوا

 موقرب ندهبرعتسم برع هدزاجح /
 ی لا ترضخ ۶ هنولوااا هل

 .رد ورم یغردل وا ندنلس ( مالسل !امیلع ( مهاربا

 مسقنم هماسقاو نوطب قوچرب یمهلیبق شیرق
 هرادا هلیتفرعم یرلاسور یدنک « بواوا

 ههللاةتمک بالك نن یصق ندنرلاسّور . یدرونلوا

 « در هدیا هدهعرد ینسهفظ و كءا تمدخو تراظن

 شد رق هع و « هلغمالغاب لب هنتمدخ كهللا تب

 رابتعاو ترهش هدایز ندیع لئابقو ماوقا ٌهفاک

 ( ملسو هيلع یلاعت هتلا یلص ) تاتناکرخت «بولوب
 مان كشورق یخد یروبمظ هدشیرق هلیبق كص دنفا

 : رد شلوا بس هفمربت زآ اه د تاقرب و

 هللا لص ) هلال وسر ترضح شیرق دیدانص قا

 هدهحردوا هس رل" رضح ص دنفا ( لس و هلع ییاعت

 كاي لسن تا رگ 5 راهرو اه ص#)

 كنا EE هلس فرش یسوا ساسا ك یوم

 درج هدمالسا روهظ یادشا «بولک هنسهحرد

 شک تدش نالوا یثراق همالسا كشیرق رافک

 هد فک 2 تنا : معروف ثح ندنضفغو

 فیلأایو ًاهرک یقاطربو ًاعوطیغوچ كرایشیرق
 . ردرلشعا لوخد همال سا ند یسلج هل واو

 «بواوامقنم هنابعشو لئابق قوچرب یوق شیرف
 برات نویبطمو فالحا «رهاوظ «مطابا الوا

 نقاش دبعی : ۰ ابا . یدرلشلرآ دا ترد

 « هرهز ی  یزملادنع ی « راداادبع ی

 و وا هر نم ی ؛ موز ی

 : رهاوظ ؛ كبتع ی ء۲ لدع ی « موس ی

 بلاغنب مردالای «روف نب ثرجملا ی «براح ی
 « مس ی ¢ را رلادبعی : فالحا ؛ صیصه ی

 : ید نوبیطم ؛ موزخیب «یدع ینب «ممج ی
 یب «متیب «هرهزنب « دسا یب «فانم دبع یب

ENرلیدبا مسقنم هنلئابق  . 

۹ 
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 مک یا ۱ °۳10 ی ر نف

 FAA ۷ یسلاهاو هرتمولیکم بس ۲ ۰ 1 تعجاص هنسهدام « هنشیرک 1 ۱ هنشا

 EE [ .هللروپ
 یلحاوس كءرق ےک .یرابناو اج «یلحاوس هد رق رم نا ةرب زح هدهرب زح ۷ 1

 مدتنلوط هرتم ولیک ۱۰۰۰ ابیرقت رادام اراد | كترلالا «بولوا هرقر كور ۱ رک

 تراهم کک کس كنسلاهاو هلتسافت

 ناب یوم توئای ینغیدلوا روهشم هلتراسحو
 . رولدا

 ماوقا یامت یاشصآ ۱۳۳۵

 ؛بولوا موق كوبرب ندنسهیلعا ۱ یی ر
 ( همابالا ) هللا ( ایجروج ) تنهمقک كلام
 هلتقو رنو . رلردنک اس هدنرهرا یراترومج

 ۱۸۳۹ ند ۱۸۳۰ ۰ بولوا لر كب

 هلن رکسع هعقک كلام یی اس هنس ترد دادهنخ رات

 .ردشوا فلت یرلرلک ےسق «كرەدىا هراع هنادص

 ا هدتهح یراقو ندرلن الوا دوحوم موبلا

 هدنرلناسل یدنک «بودیا ندع یللیخ یرلنالوا
 اهر الو نک اس ودم وواو 6 راشخا لمک

 ردرلشلاق هد ودب ل هسلا

) Krym ( هخ»ورو ) Crimée ) 

 هلزکد هرق هدنبونج كنهیسور ۱ ۳3
 هریزج هبشرب كوب هدنسهرآ یریکد قازآ
 هرتمولک ٩ و نوزوا هرتمولیک ۳۰ «بولوا

 هب هرق هلخزر ( پوقر ) نالوا _شنک

 كنهبسور رار هایسهجرایرب تانهرقو «ردطون ره
 رولدا لبکشت یتلایا ( هدروات )

 حرف تست .یهحاسو دودح « یسعیبط لکش

 عال تالا عابر رب مظتتم ريغ یسهریزج هبش
 یرب ندنسهشوک ترد « بودبا زارما ینلکش

 یرغوط هبیعیرب «هدلاح ینیدلوا طوب هب هرق
 ءرولوا یبتنم هننورب ( توقناخرط ) «قرهنازوا

 هنسیرلیا تالووتساوس یغوط هبونج یر
 هیشرب ی عوط هقرش یسجمدرد رراو ردق

 "هلسلس ساقفاق « قرههازوا هدننروص هرزح

 لر تور ینهاژوا یرغوط هیرغ تالاب
 مو ا اغوا (رک)
 ۱1۳۱۰۲ هلا 2۳۲۵۱ . یا درک د هرق

 لوط ۳۳۲۰۲ هلا ۳۰۳۱۰۰ و یلامش ضرع
 یسهییطس اتم «بولوا دم ورا قرش

 قوچرب «هلغلوا یلبتنقیچ ییتنریک یخ «بولوا
 نايل مالغاص قوج زآو یرلیوتو نورب
 لحاوس یهدنزکد قازآ ۰ ردراو یرهلکساو

 .كاسهربزج هبش چرک ۰ بولوا قالبجو یل ۲
 هیسور ندنسهبصق ( تابارآ ) یهدنخزر

 دادهنکو ا كنسهبصق ( كبصتک ) یهدنلعاس

 یدس موقرب راط ینمی مهسرب هدنرلقیچا كاحاس
 نانازوا كدهنخزرب پوقرپ و ؛ رولوا دتع

 فورعم هایمان « نتنم رحم » ایو ( شاویس )

 یزیکد كچوکرب یلبتنقیج یلبتنریک كو غیص
 هعلق کی كنزافو چرک ررا ندنرکد قازآ

 تایی او "هوا هرتمولک ۱۵ یا هدنکوا

 هرتمولل ۱ جا یر دعاسم هنروم
 یرغوط هبرغ لحاس هدنجما كزاغو .ردهدنک |

 دتا لیکشت یناهلو زفر وک( چرک ) قرهلس وا
 یرغوط هیرغ ندننور القا ) هرکص ندک

 لحاس كنخزرب یسهریزج هبش چرک «بولود

 .رویدیا لیکشت ییزفروک ( هفک) هدنسیبونج
 «قرهازوا یرغوط «ییونحبرغ لحاس نداروا
 نیا ردق هیایرد بل كنسهلسلس یغاط هلاب

 قلشاط یرلرب رک ا « هلغلوا ترابع ندنرلکتا

 : یراهعلشاب دزرانورب و . ردقوج یرلنورو
 یرلن وربرودوتنآ و یغاط ولآ « مونافیم «غاطهرق

 لیکشت ینیرایوق هتنلایو هتشول [ «ېادوص ؛بولوا

 هبرغ لحاس هرکص ندننورب رودوتنآ . رلردیا
 .رواوا برصو كید نوتبسب «بونازوا یرغوط
 هلیکلازوک «كرهنود یرغوط هیبرغ لا هدمب
 (سنوسرخ) و یوق ( هوالقالب ) نالواروهشم
 ٦ «كر هود هقرش ندر ندارواو < ینور

 لو وتساوس نالوا شمریک هنجا دلرلهرق هرتمولیک
 هلاعش «بولالا لحاس نداروا .ردبا لیکشت یناهل

 ی زفروک (هروتایوا) « رهن ود هب یل امش ب رغ ه دعب و
 یمانه عتاو هدنس هب واز دازفروکو < هللا لیکشت
 نزسقلوآ ینایلو یسهرومعم هقشب ندهلکسا نالوا

 قرش ندارواو ؛رولوا لصاو هنئورب توقناخرط



 3 یر و

 قآ كدهنخزرب پوقرپ «بونود یرغوط هبیلامش
 ندهلکسا كچوکی یا هلیرلعسا طالب یراصو دهم -

 كنلح|وس عرق هلهح وول .ردقول ىسەروم هقشا

 لو وتساوس هللا هغک هج روممو لزوک لا

Eمسق نالوا هدنتلآ ك رلغاط هلن اب و  

 ر

 قرش بونج زکلای كنسهربزج هبش مرق
 رلغاطو «بولوا دتع رلغاط هرصرم هیون لحاس

 قرش «هدلاح یتیدلوا فورعم هلیع"ا ( یعاط هللا )

 كن کیا و ,رریسقنم هیق کیا قرهلوا یرعو

 غاط رب درفنم هلبعسا ( یغاط رداج ) هان نوا

 هرتم ۱۵۶۰۰ «بولوا یراکسکو كلا هک« رویئلوت

 نالوا تراع نده رصرب :E ردراو یعافترا

 همش چرک فرش نداروا .بتولازوا ردق ه هنکو

 هدنزاف ون جرکو ره قلا هرصرب یهدنسهریزح

 ساتفاق هلسهطساو ترص ندا ماود رحلا تج

 كنغاط هلباب وبشا ندا قاصتلا ك ا *هلسلس

 هدننروص لئام و یراکتاو زودو یوبق یراه

 صوص2ایلعو ؛ردروتسم هلتاتابنو زاجشا « بولوا

 یولبک قل شب هدنسهرآایرد بل هلبرلترص کلابج
 ,قح لئام عطس نانازوا قرلوا هدنتمسو هرتم
 هک د ىس هاب تنکلام هسور نوتو كع رق

 یغوط هبیرچا هدنسهل ام للخاد . ردراوازس

  هضوح دكرابنا ناق قرهنازوا یخد رللوق ضمب

 یرلفرط شاس كنهریزج هبش . راردنا قیرفت یرا
 یراهضراع هتشب «بولوا قلا و زود ًالماک هسیا
 . ردقو

 هنافس ریس یرب چه .هدهسیا قوج یراپنا
 نام ؛بویلوا اص هل هکمریدزو لاص یتحو

 دک هدنحراخ كترلسوم یراناضف ین
 یشب و زکد هرق ی۱ ٤ ندهدوحوم راپا .رارربو

 یوم كا كنسهلج . رولیکود هنزکد ساوا

 هک« ردبرهن ( ریفلاص ) نایکود هنیزیکد شاویس
 هدمب و هلاعش .بوقیح ندنسهرافمرب كنغاط رداح

 نیا ندنرلغاط هللاا هنن قرهقا یریغوط هقرش

 ییرایاچ وصهرق كوو هعلزو .هیووز «وجنووج
 کا «بولوا هرتمولک ۱۵۰ یار .رلا ید

 .ردمدق ۲ هدرلتقو یداع کان ردو هرتم۱ ۲ قحن آ

 لاش تانیرلغاط هلباب هنب یرانلیکود هزیکد هرق
۰ 
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 ی رز ی

 لحاس كنهربزج هبش ؛بونیا ندنراکتا یبرغ
 یرلههلشاب دلرلنو . رولیکود هزیکد ندنسیبیغ
 كلب «هحاق ءهلآ «قانافلو : قرهالشاب نرلاوش

 . ردهائرچو

 هزویترد یراددع .بواوا قوج كب یرالوک

 .ردیلزوط ی !وصو كچوکیسهلج ؛هدهسیا بيرق
 هی روت واو پوقرب «جرک «بولوا قاط چوا هچاشاب

 رلیک هدنتهج پوقرپ یراکوس لا . رد رااوک یتهج
 ضاس كي لوک ( هوقسناک ) ندرلنو «بولوا

 یخ دندن وک ( ه وراتسا )و رر وز وطرب فیفخ و

 . راقیچ زوطرب لزوک لمعتسم هدهرومالص
 ك_ءرق هرزوا تیموم س یساوه و ملقا

 هدایزژ زکلا «بواوا مالغاص و فیطا ی.اوهع

 شاوبس هلبتقو .ردبل هقص یرارب ضم نالوا لآ
 ینیدزو ییاوه و کای هدنع" ومقاتاروق كن زکد

 شف وا هيم نتنم رح یالوط ندنو و شفل وا نظ

 ینیدقااقیلارف رولقو دو ندروک ذهرح «هدهسرا

 ینیدلوا یعدرای قوچ هحالصا ییاوه هسیا كلونو
 هدلو ورفیس نالوا یزکسم .ردشعا نیت نوکو
 ندرفص هرزوا یطسو دح هرارلا نازبم نزاب

 رفصلا تحت نشق و هتفد ه هللا هحرد ۸ یراقو

 ناب هدلو وتساوس نالوا هدلحاسو «هکرد ٩
 رفصلاتحن نیشق و هقبقد ٤ هحرد ٩ رفصلا قوف

 . ررتسوک هکرد ۲
 عیانمو تاناوبحو تالوصح «ییضارا لاوحا

E Nیہ ۶ حرم .. ردقتص کیا یسضارا  

 قلغاط یسجکیاو .یررب زودو قلآ یننص

 یغنارب وط كنفاص یجنرب . ردتهح لهضراع و

 تر ابع ندقیلاب«یلزوط هد رط:ر فلطتخ

 3 ماتم هد EEA ربغ هتعارز «بولوا

 یزوط هل رفا وا هراس و یا ۰ ضرحو
 ین دلو مسقنه كء رق یضارا فنص و . ردقوح

 هروتاپواو پوقر ند ( قاجس) ايو اضق ه

 كنب رلاضق هنکو لوبورفیس هلینوتب كن رلاضق
 هلساضق هتلاب هسیا فاص یعکیاو . نرزیق ررب

REندنسقابتم مق كن رلاضق لو ورذیسو  

 هیات قرش كندصارا فنص یر ۰ ردن رابع

 رووا سح 0 ییغوط هنن کد شاونس ىع



 ی ر ق

 كرلغاط « بولوا هدایز كب یمهینابا هوق

 ماچو هشيم ۰ نکروک هجیلشاب یرلکتا هلبراهبت
 هرق « ردروتسم هلران امروا قسص یواح ی رلحاغآ

 هل راح اغآ هعقآ « نا « قادو شید * جاغآ

 .رونلو یخد یعاونا كنبرلحاغآ هوبمهدنلاح نان

 هدنرلف رطق | نالوا بیرق هلحاس كن راکت | غاط

 نات ؛ توط ۶ اوتسفر ه رات ۵ ربا « نالفاط

 « هیلونام هدرایغنابو یرلجاغ ۲ یساولح تردقو
 ساسو 1۱ 4 دروعرا ۰ لاتفه : لادرز ھلن

 «بولوا قوح هدیرلغاب . ریش راعا رادهویم

 . ردراو یوزوا و ه۰ صوص هتکلم

 لوک ۰ نارفص « نوتوت ندهببطو هبعانص تانا

 دود . رولوا لصاح هراسو شاخشخ ءایو

 لونشم هلکمسدشبس تاناویح هجاشاب یلاها هدیض

 کیا « نووق هلبا هدنامو ریغیص یلتیلک « بولوا

 بار ۶ ارس ياسو هود لر وا

 قوج یدوسو یربا ناد عرق ید هدزیتکلم

 نامهرقو سور یرلن ووق « بولوا بوسنم هسذج
 ندنسادتا یدالیم رضاح نرف رار هل راسنج

 رد ہک ندنسنج سون نانلوا لاخدا یر

 هدنلحاوس یسهریزج هبش چرکو یزیکد قازآ

 .زوط ایو قریدوروق « بونلوا دیص قیلاب یلتیلک
 . رونلوا جارخا قرەنل

 لک هنطبض كنهیسور - ۰ ینراجنو عیانص
 هلیتفو « بودبا باغ قوچ هجراجتو میانص مرق

 ج «نیشم « نایت نالوا شفلو هدتلباب هلتلک

 تالومصم رئاسو نوباص « هک ۰ زب ابق ۰ قابو
 نرقرب ندنو . ردهدقملباپ هدرادقم زا یدعش

 ی-هلج دارل هلکسا یهدنلحاوس ردق هب هعاک هوا

 قوح تراجت یدعش ۰ نکیا هاکتراجت ككلفیا زرب

 « یادفب « زوط : یاجارخا موبلا « بودا یادت

 « نایت « یرد « یوم لاب « لاب ۰ بارش
 . ردترابع ندهراسو لبق هودو ۳ یغام

 هرکس اف داو نالوا ی رکسم ناه كوس

 مانو اا هدسغ لحاس : یرثناهل هحاشاب

 هوالق لا هد ون لحاش : فولسوت هلرکید

 .ردبرلهاکسا چرک هدنزاغو یزیکد قازآو هفکو

 ی “10
 . (لوورتهس) نالوا یزکح كتلاا نوتو كعرت | كنيضارا فنص یمکیا .ردراو ینالیم فیفخرب

 و

 یهداحاوس «بولواهدنززک سم كنیب ونج مسق یرهش
 ریمدر « ردا طالتخا هلرل هسوش لزوک هلرل هلکسا

 شاویسو «دكر هاکن دنا كنهبسوریخد یطخ لو
 ندنتسوا كرازاو غیص هلبا هطا رب هدنزیکد

 تاک
 . رواوا یپمذم هلو وتساوس « هلر وسح

 هدیروآت - «یرلهبصقو رپش «یسهیکل,تایسقت

 رب یی ی ه نداضق ۸ ینیدنلوب مسقنم كتابا

 ۔اضق هنکو هتلاب « لوو رف يس ۰ هب روناپوا « بوق

 دكرنو « بولوا هدنسهریزج هبیش معرق یر
 هدیراقوب هلرلصق نالوا یرلمانهو یرازک
 تک ۰ رد رلهروم** اشا E نالباص

 7 بولوا یرب یتیمها كا كهبسور هوخ رات

 رانات هداطسو نورق كرک هدننامز رلیناتو اعدق
 شثلو ز اح یهصوصخحم تیما هدننامز یرلناخ

 یکدم هک ردراق هد یر هصق 2| قوحر

 سل ی اف واز la یا هنوک رب لا

 .رارویدبا تقد رظن باج هلیتهج یراهیضام لاوحا
 ی رقم كرلداخ « عرف نرو ینمات ههر زح هش

 هرف ٤ ا7 قا ۰ یارس هاب نالوا شفلوب
 . ردندهلج و هرتاسو یرازاب وص

 تم کرده و ناشل و تیسلح ۵ یسلاها

 شب رکید « بولوا رانا یسلاها ییساسا كعءرق
 «سور : هدرانو هک« روینلو ید یلاحا سنج

 ندرارا . ردیراسنح لمارساو نالا ۰ یهرا

 لندن رلکرآ یاغون فرص رلن الوا نکاأس هدرلهووا

 «هدهسرلشعا هظفاح ییسایس رانا صلاخ «بواوا
 و كا هدر یتلغاط
 یرلایس < قرهشیراق هلدارفا یدتهم ندرلتدسذح

 ررانات هرزوا تیمومع .ردشلزود هب یخ ندیلیخ

 هک دیک ناتو .ردرلمدآ یلسومانو ناقشیلاج كب
 راینمرا هلرامور « هلتعارز رلنال ۲ 2 ردهدقلاع وح

 رلیلسارسا .راردلوفشم هلتراجت و تعنص رایدومو
 بتک رتاسو هنیرلریسفت « بونانبا هناروت کلا
 هرلردهب ات هنیهذم ( بارق ) نایعاتبا هب هیبهذم

 رہا وب لوا كلا عرق E . یس هیر لاوحا

 (قیروات ساوسرخ ) دوخای ( هدیروات ) ندنفرط
 < بولراط هلیما « يسهر زج هبش افو » یر



۱ 

 ي

  aیر یا  ۳,۳ NTیا را :۸:۷
  ۳ا  ۳ 1 1 E 3س 7 ۳ هه 0

 ۳  3 - ناب

 3 / ی

 شلریو یالوط نه مساو
 ند ( مالسلا هبلع) یسع دالم دگر و 3

 یواش هم زاق هللحاوس رمزا لوا نرق ی £

 ( هینو ) نالوا ترابع نددیفس رحم رازج

 « بوشانب هنلحاوس مرق هلکلبجمک یرلینانو
 نانلوا نظ یلاعش یاصقا كضرا "هرک تقووا

 -رلکدروک یلشپریولا كپ هتراجتو نطوت یراریوا
 راها راحت ماطر هدنسهبونج لحاوس «ندن

 هلامز رورم رلنو هک ۰ قدرا کا سیسآت
 ندلسقو .یدیشمک هنلاح را هبصق ات داع «كرهب و

 2 راک تا دا كرأ هب صق نلک هدوحو قرهلوا

 ترابع ندهفک « هساقیتناپ نالوا تاک ندحرک

 شفلو هد رق لوب وتساوسو هيسودوئت نالوا

 هنن زاغو چرک < یدا یراهبصت نوسرخ نالوا

 «یدیچریغیص » «هلیبسح یفلغیصو یناراط یغد
 روک ذم . یدیشلریویمان ( روفسو ) «هلیسانعم
 یقوم نالوا هدنرزوا كزاغو كنسهبصق هماقیتاپ

 اردت هروممو : بولوا ممم اهد هجراجت

 روفسو» هدارواو شک هنمکحیزکص ك رق

 . یدیا شا لکت تلود ر هایمان « اود

 ( تیکسا ) كنيمدقتم یسیلاها لرب لصا كعرق
 ۔دلوا ییوالسا هسقوت یم راتاو یرلکدتسا ریبعت

 ترابع ندموقرب مہم نالوا هو فاتخ یرلق

 نالوا برق اهد هلاقخا یرالوا راتات . رلیدبا
 «یمندن رلکدتسا طالتخ اهل رلرحاپمم نانو رلتیکسا

  یم ندنرلکدشا هبلغ هلتوقو تیرثک | هسقوت

 > قلود رونسو وبشا « هسیا ند هنره

 چافر بوسنم هنتیسنح تیکساه دنس هزآ

 کلوا نداسیع دالیم . یدیشمروس مکح ید
 طبض ینتتلود روفسو دادروم روهشم هدیرق
 هدهب راح كوب نالوا یشراق هرلیلامور بودنا

 دالیلالبقو «شملکچ اروا ۰ هدننیدلوا بولغم

 یرارادم"

 رادم"

 ر ۰ یدا شا تافو هداروا هدنخرات 1٥

 هدنرقیعج واو یعتکیاو ( نالا ) هدندالبم نرق

 راشتا طبض ینتلود روفسو یرلموق ( توغ )
 دال . یدرلشغعا هظفاحم یلالقتسا هدهسا

 هدننامز یتموکح درلتوغ هدنراضرات ۰

 .یدشنل والاخدا هنس هرب زج هبش عرق قان اتتسرخ

 هنتموکح كرلتوغ رل ( نوه ) هدنخرات ٥

 ی ر ق ب۳
 كع رق یقاطرب  رلت وغ «هدهسرلشمر و ماتخ

 هن هک ندرلن وه . یدرلشلاق هدنتهح قلغاط

 را (رزخ )و یعشب را (رغنوا) ندهراتات ماوقا

 لحاوس دازیکد هرقو یعرق هدیدالیم نرق یجندب
 هدراروا رارزخ . ید معا طیض یسهیلاعم

 ( هیرزخ ) هتکلع « هلکمررس مکح تدم لوط
 «ه رکصندنح و رخ تكناح زیکنح  یدیشلر و یان

 تشد ) ندا لکشت هدنماسقنا كنتلود لوتم
 هلاعش لحاوس درکد هرقو هع رق قلود ( قایق

 تلود كتلودوب ٤ بولوا امرنمکح ید هع

 هل عرق هدنماسقا هفاناخ ید هلمالقنا هی هیمالسا

 ؛ شعا ت7 ییر ندرلقلناخو یراراوح

 قباسكتکلم یراراتات یاو نالوا کاح"موقو
 یرلموت توغو نالاو رزخ نالوا ید

 یراراتات معرق یسەلج « قرهشیراق هلیسایاق

 یرلناخ مرق ۰ ردراشمریک هنلاح موقرپ زمکیدید
 ء بولوا ندنرليلتوق كا كفلناخ ید روک ذم

 ؛ شعوطهدنتح یرلهیزج یراسور تقو قوجرب
 هر لمل نانلو د فتا تلودرب یتوق هدرلتقوواو

 بولغم ییرلب دنک هلتاعفد ءقرهبوقوا نادم یخد

 نادغبو ( هیاراسب یی ) قاجو و ؛ شا
 مت یرغوتط هلاعش < هلط.ضص یخد ین رلف رط

 مور هنطنطسق رابلکیدن و . ىدا رخ کلا. م

 قرهغانب هنلحاوس عرق هاتنواع« كن رلروطاربعا
 رزیونج هدمبو ؛ شما راها خراج مثاطرب

 هلیسهباج كن راراتات عرق « هلجارخا یرلیلکیدنو
 كوب ینس هلک سا هنک 4 كرەدا طض ییراتراج

 هنلاح هاکدانتسا رب مکعسمو هاکتراج

 یر دبا هرلزب ونح درلناخ . یدرلشع وق

  هلکغا بلج یفازسدونشخ كنلاما تادعاسم
 دک ناطاس ندا 2 للوناتسا هدهرصوا راراتا

 -رلکدتا دادقساو تعجارص هنرلترضح یا ناخ
 « هلقوس نولاه یاخود ه دنګ را ۰

 طب_ض یزاغو چرکو یرهعلت بوکنمو هفک

 عرقو ؛ شفلوا جارخا ندعرف رلزیونج «یرهنلوا

 ث.مرک هنتسب ات رب تكيهساغع لود یرلناخ

 ۰ یدرلشفل و هان رو

 *هزاتع كلام یمباوتو عرق ًارابتعا ندخراتوا
  هق دلوا لم قلناح < بولوا دودعم ندهناقع

 ناخ هللا یلاع نامرف یر بوسنم هب یناخ نادناخ

 «لدب



 یر ق

 هدنعوفو رفش یرلناخ مرقو رونل وا بصن

Eیدبا ردک هنتیمم نواه یودرا هلراتات . 

 هلیسلافوح كدارفا بوسنم هب یاخ نادناخ قم ۲

 رهو «ندنغردلوا تابش | داسفو هقرفت هدنرلهزا

 « ندنفی دنا و خو یسماح هدنداعسرد كفرط

 هدن رلتبب 3 توشالقص تالدت هحرلذاح هک دتنک

 هناشح و تاکرح یک مادعاو لتفو تاععاحو قاش

 ذوفنو توقوا رلیلع رق «ندنفیدلوا كبسک ۱ یخد
 - هدأ هنشاساو هن دام "هدافتسا هن وکر ندیرلر هد

 نایف وب هدرادتقا عقوم كنبیاخ نادناخو ؛ شمهم

 هدرلافتم ی رارمع a یرلناخ لو زعم هل دا رفا

 (نیدلارون) و (یاناق) هدتبعم ا -رذلقمریک
 هراذولا ۰ قرهنلول بصنم داو کیا هلب رلناونع
 رلناخو < نیعت تاود تونم هب اخ نادناخ یخد

 تلود .یدرونلوا لیدت یخد رنو هک دشیکد

 ( یار یکم ( هدقدنلوا تعاطا ضع هر هرن ام

 نوا ینا هحور یس) كتادو « بولوا نیاح عرق

 < یارک یلکتم : رولوا لصاو هناخ ریکنج هدنطب
 شات ن« ناطاس ندلاثایغ نن «یارک یجاح نم

 «روقتک و د نب ؛تلجنک نب «روهنالوت نب :یساناجروه
 یلکنم روک دم «.زیکنح نا «یجوجن «رغاقوتم
 بصن هلنامرف كنهنافع تلود اراعا ندارک

 رنو ؛ بولوا یشک اچوا قرق رلناخ نانلوا
 E « لاځ دنسم هعفد رحاق رت. یرثکا

 نکلا «دارهبعا ناس یت رلبصن جرات « «ندنرلق دلوا

 3  زردنا دادعت ۳11 هحورب یت رلوسا
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 قائیارک تمالس یارک مالسا ارت لاج

 یفا یارک میاس یارک لداع یارک دم
 6 ا یارکے لس یجاح 6 توافق
 یارک میاح هک ااف

 ی کم رق | یارک یجاح | یارک ت لود
EGEثلاث یارک میلس 2 روعا  

 EEE یا یارک یا
 ميادیارک ارا
 نت یارک ال یناثیارک تلود یارک یزاغ

 یا ۱ ام یات یارک یزاغ یارک خ
 EE ا یار کک تمالس
 ۳ (یارکتلودهرق یارک بناج

 ی | ا | ثات یارک دم

 یارک زابهش | یاتیارکتداعس | یارک تابع
 یارگ تخم | یلتیارکیلکنم |یارکر دامبیزر
 یا یارک جت عبار یارک دم

 EL هرق « هقدلو توق یاود هیسور

 ینجایتحا كا طبض یتفلناخ مرق « هرزوا قلوا

 هلیسو «كرهدبا فرص ی وق راو اکو ءهللا كرد

 یدارفا یناخ نادناخ هن <« نکیا هدنسوعسج

 «هرزوا قلوا ندنجاتن هدساحمو قاشا یهدننب

 تیهاش نالوا یسعقرق دكراناخ نالساص هد راقوت

 قلود هیسور « هلکغا اجلا هبهبیسور یارک
 كجوڪ هد ۷4 « بولوډ هلیسو هب هلخادم

 لالقتسا كن رلناخ م رق هلیسهدهاعم هجرانساق

 زوقطو ؛ شمریدتبا قیدصت هب یلاعباب ینغلف رطس و
 هیسور هدنسی رحم حشرات ۱۱۹۸ هرکص هنس
 CEE ماتخ لوبس هنتم وکح  رلناخ قلود

 یارکر دام .ردشعا قالا هنکلام یدنکی عرق

 ۳ 1 ینلن اخ یا و هدنرا رف كبارک نیهاش

 تخنو یارک زابهش . یدیشمروس تموکح تدم
 راشفلوا بصا هتدنسم قلناخ للام نامرفاب یارک

 :تونلو هدهاکودرا «هلغل وا نامر برح «هدهس

 هنههسور كعرق . ردراشمهمهدا لوخد هع رق

 ا كرلراتات نالوا یسلاها «هرکص ندنقاما

 هجرب ود صوص2العو هب هرن اع كلام يطع

 . ردراشعا ترڪ هنج

idکسا) ۱  - CO E, 
 هدىرواتو هدنسهربزح هبش مرق ۱ ۴

 و ۴ تان هفک قرهلوا هد اتصف هغک كنتلايا

 (وص كوروج) نایکود هزکد هرقو هدنبرغ هرتم
 یسلاها ۰ ۰ «بولوا هصق رب هدنرزوا یباح

 اشنا ندیقامص ینمرق ہلا ص ص ضاس فرصو

ITینیرش عماج رب عنصم كب كلەنس  

 یسارو ا لوا كلا كنىرلتاخ معرق هردراو

 نوت و ههر زج هش ا تر و < ندنفب دل وا

 و قالطا یخد هدلناخ

 « بولوا ندنرلناخ م ر |یارک عرق

 فوروت كنار
 كیارکن السرآ ۲ . ردیلغوا كارک تلودو
 ندقدنلو هدندصنم كالس دلارون هدنفلناخ یجترب

 ی هدنراوح سوغرب «بودا افعت سا «.هرکص

 دنسم هدنخ را ۲ «نکیا شملک> هنکلتفج

 هواه باکو هد ۱۱۷۸ و ؛شفلوا بصن هبیاخ
 هسودرو باج هتداعسرد « هلسهللسو توعد

E) 

EAE ۳ ۳ 

 .  DEی و



 7 تک ی یا و 7

 EU تی
 هلیساملا كنیردار هد ۱۱۸۰ و ؛ شفلوا ئ "

 N SA 4-نتماقا هد ۰ صیلخفلاب ندیفن

 اا < هللح هن داعسرد هد ۱۱۸۲ و ؛شلروس

 یرفس هسور « قرهنلوا بصل هب ییاخ دنسم

 هر ران ان که دنتهح قاحو یسدنک «هلغلوا یاکنه

 عرف ارگ دوقسم یسهداز ددارب نانلوب یاغلاقو

 ناوارف «كرهدیا راغلا هنراید سهر هل رازاب ات

 ةن ِ حک ندنندوع 3 هلدخا ارساو مانغ

 تربث صیرح «روسح . ردشعا تاف و هدهرو دم

 هب هنطنط و هددو روم هر هعاک او قوذ « ناشو

 ترهش هلکغد ( ناخ ید ) ۰ بولوا لئام

 یعماجرب هلیعسا ( ارالد ) هدیارسهحاب .یدیشلوب
 ددعتمو یی رش عماج رب رگید ه دنس ۹ .ہصق ناشوق

 صوصخم هرلناخ هدبراوح یارسهحناب :٤ یراق

 یسهحنابویارس نیوز هلتباغ هایم ( هجا هلشا )
 . ردراو ىزا تاشو

 ا ریهآثم ( یدنفا هلادبع ) ما و

 تافو ها۵ e | « بولوا ندنیط ی رث

 یراخ ریماو هدلوناتسا روس جراخ ۰ ردشغا

 هئي هدننایح هشرزوا ایّوررب ییدروک هدنراوح .
 یوط دق » ی هدنشاط كنرازم یمیدلوا شما

 « لاجالاب لامالا ریطاسا سو لاسعالا ريماوط
 ىح « بولوا ررح هلبطخ یدنک یوسف

 هدیرب بوزای یسیدنک یهر )٩۹۹( هد كنخم رات

 . ردروهشم ینیدلوا شعد نوسزاب زعادرک اش
 سوغرب ك 5 مور قرش دار ۳

a٥ كسوغرو هدنغاحس ۰  

 - هلسلس ناقلاب قرهلوا هدنسلاعش برغ هرتمولیک

 نایکود ههه وطو هدنرژوا یسهبمشرب كنس

 هبصق رب یزک هیحان هدنرق ( وص هجا )

 «راغلب یروصقو سم یسهدایز ندنفصت «بولوا
 «یسلاها ۰۰۰۰ «هرزواقلوا هناکتچو یلشارسما
 اع « یریاش رولیروق هدرا كلبا هنس ره

 ے2 ردراو فاحارخا نوبفو ی راه اکتبسد

 لخاس تنلوطاا 1۳10 ) ۶

 هل زفر وک اا هدنسب يع دک

 یرغوط هنجما دلزکد هدنسهزا یزفروک یبموس

 . ردنور رب رنازوا هدایز

 از ق ۳۰56۵
CE ۱ ۰یرادمکع 1ورت (  

 3 ( سونا ) و ی ر

 لنج وزهدنساننا راغ كن | ورت «بولوا یسهجوز
 ..شملوا دیدن ات ن ندای

 کم E نالوا كعد « 99 1
 لع ید ه همر

 : ردوا دراو هلا ییعمو و

 یمسا كنلم لوس کیا هددادغب 4
 جیگر 3 هد ەفاللا راد عرح یر «بولوا

 یسشراح هماظن هر وات یرکیدو

 ید هد هماع و هدنراوح هر ونم هسدم خب .یداآ

 ی

 هدتتسشراق

 . یدیا یا كنهب رق ررب

i( ىلا ر ةمح ن هللادبع وا ) از  

 وام و الع ريد اشم راز

 هدناوربق هدننامز كزعم ن رال ندهبمط اف

SAATE۷۰ مور ول دم ریش  
 رد هدنابداو تغلو وحن . ردشع۱ تافو هدنرلشاب

 یخد یسهب رعش تعیبط « بولوا یحاص لوط

 ر كلو هدتغل هللاونع « مماجلا » .یدا راو

 لصنم هلیناونع « قرتفلا » هدوح < یاتک

 اش افت ینینصترب هلیناونع « ضرتعملا » تیار

 : ردندنرامشا هلج تب ییا وش . ردراو یراثآ

 هورهظت الو ًادو ىل اورما

 ریمغلا یا مکنم هد

 مکاس حر تغلب ادا لا ام

 ربصا لاح یال مک اوه ف ف

 ,Czalau ( ؤالساح هال | و ةالسا

 هاب ان شتر و ( Tehaslau سا

 ۷ كن هغارپ و ه2 لایا هغارب EEE ناتسهح

 هبصق رب ی کرم اصق هدنسس وئح فرش اک

 . ردراو یسلاها e) «بولوا

 كعغر و. هس رک هدهسور 9 9
 ه دنس ونجح قرش 9 ۲۰ نارف

 قرهلوا هدنقرش ی كن هوقسومو

 فاح ( هقسناز 5و )۵ نایک ود هاغلوو ندل وص

 هدهفاسم Es ندنرانک انلوو و هدنرزوا

E NV4۱۷ ۲ هلا یلامش ضرع ه١  

 «بولوا رمشر یزکس تاابا عقاو هدق رش لوط

 ٩۱۰۰۰ .یوتفلاراد  یسیلاها ۱۳۹ ۵



 از ق

 عرش «یسەناخدصر «یسهناطتک یواح یداج
 < یسهناخهنوم یعیبط جرات ۰ یراهنانلمع اییکو
 هاا هلتسیدادعا بتکم ثانا یو روکذ یا
 هلب راهسردم ددعتم « یسلاع تتکم رب ص وصخ

 ۱۲ «یساسیلک ۶ ٤ ٩ یمهیمالسا ٌهْمادتنا بتاکم

 فورح صوص هنعبط هیکرت بتک «ینیرمش عماج

 یرلنالسم دكرپث ؛یهعبطم رب یواح یە رع
 قوح رب «یس هعلق سا رب ززعم هدندنع

 یوم لابو یغای چا «یرهناخایوب «یراهنانابد
 ه ريد ؛نواص «یرهاخ هغ ص تحامرایساو

 اما تند باس روم ا یراق راف تارکسم و

 كىو یر هنافکو د ریقابو ريم د «یرلهق رباف هخلساو
 ۱۰۰ یرهشرباف كوس . ردراو ینراج كلشيا

 «ریشیلاج هلم ۳۷۰۰ هدنرلما «بولوا هدنددع

 تراجم .راقیح تالوم*مقاقنارف نویلم ۰۳ یونسو

 قنارف نوبلم ۲۳۲ یونس هدنازق ندعیانصو

 هلنلازآ یوص درلربن سزا . روللوا هدافتسا

 « هدرام كلبا مد هسرولوا رادهتکس ترا

 ىخد رلرهن  سارب هلفلوا فيطل كب یساوه

 ریمدهدنکوا كرلناک دو دلراهق راف رنک «بوشاط
 رو نر قوح كب هدم وموا ء«ندنرلقد |

 هد دال« نرق یحدرد نوا یربش نارق

 ییدعش ندنفرط یر ندنفالخا او ناخوداپ

 لاش هرت.ولبک ۲۸ هروک هنظر و ۱ كنعقوم

 هدنرخاوا روک ذم نرف ۰ بونلوا انب هدنسیقرش
 ندنف رط خو تعد لیساو یسهقود كوس هسور

 قاع شف ر ا و ؛شفلوا برخ

 ییدعت ید هدنرف یسارح افلوو ندنفرط یناخ

 اس ها اورا 0او ریس هاتف م
 .- دنا ا اکرم تراجترب كور هدنسهرآ

 كوب و نارق هدنماسقنا كنتلود قاصق تشد

 كز رب ندقلناخ شب ندا لکشت ندنضاقنا كتلود

 تقو قوجرب یراراتات نازقو ؛ شلوا یزک
 ۱ ۵۵۲ تا « 9 ندقدشایعوا هلراسور

 درلسور ینلناخو یربش نازق هدنس دالبم خرا

 اهد تقو قوچ رب رهش . ردشمک هنطبض دب
 تیاهن «بولاق هدنلاح یرهش مالساو راتات فرص

 « جارخا ندنجما كرهش رلنالسم هلیسیفسر مارب
 ءلاها هدلاح ییدمش «قرهنلوا قارحا یرلعماجو |

 ( نابق ) رلنالسم نالوا هدنرلهدار ینعر دلرهش

 لیکشت هلحرب هجنرآ هدنتهج یبرغ لاعش كنلوک
 لهاخ باشخا یمظعا مشق كربش . ردرلشغا

 صوصخ هیانغاو رابک زکلاب بولوا ییدنقیصو
 شینکو رلهناخ ربک راک هدنعسف یراقو نالوا

 . رونلو رلقاقوس یمریدلاقو
 .هفوا قرش .هقنایو "الامش قلایا نازق -

 ینژین یخد ًابرف «كسریبیسو هراماس ًابونج
 «هدلاح ینیدلوا دود. هلراتلایا دوروغووون
 هرتمولیکم به ۳ ۰ یب هیعطس ٌهحاسم
 ترغینیضارا .ردینشک ۲ ۱۱۲ ۳۳۹ یسلاماو

 قرش بونجو یلهضراع زآ هدنرلتمج لاعثو

 ,ردتل ۲ وژود هدنبرق یرلارح دارابناو هدنرلفرط
 ؛بوربک ندیرغ هتلایا یغامریا ( اغلوو )
 هقرش ردق هلن رهش نازق نانلو هدنسهب روا

 یرغوط هب ونج ؛هرکص ندقدقآ یرغوط
 هفرش هدنراطسو كنتماقتسا یعکیاو «بولود

 هدنسهس رغ دودح . رلا ین رهن ( هماق ) نلک

 ندلاهش ( هغولتو ) و هب ونج یربن ( هروس )

 كتلابا هلجو و . رارولیکود هباغلوو «دكرهلک
 رحم یسضاراو هتغامربا افلوو یه راح هایم نوت

 بولوا قوح 0 ردعبات هنسهلام رزخ

 . ردکچوک یسهلج اهدهسیا بيرق هنیددع ۰
 روتسم هلرانامروا یسهداز ندنفصن كنسضارا

 .رونلوا عطق هتسارکر اراپ هنلامعا نافس «بولوا

 یجنرب «بولوا عور قرق هدزو كنسيضارا
 «یادش هدهحرد یعکیاو رادواحو هبزآ هدهجرد

 کتک یر
 یدب هدزو یراریاچ . رولوا لصاح هرتاسو
 «بولواقوح یسهبلها تاناوبح «هدهسا هدنتدسن

 «ریغیص ۳۷۰۰۰۰ «نولوق هدایز ندنویلم ر

 و زوموط ۱۹۲۰۰۰ «هلکرخ ۰

 هد ی زاد یروط + رونلو یک ۰۰

 یرلشیق «بولوا ترس كب یساوع . ردقوج
 یراجنو عیانص . ردقوح یرازوو راتو نوزوا

۰ 

۳ 

۶ E UR 



 یرلقدبای هلت داوم ندجاغآ «بولوا یرلیا كب
 E عاونا ندکو و نتک یرلش داق کو

 3 غاي ۰ نواص ۰ یرل هناخاب د ۰ راردبا لاععا

 كتسلاها ۳ ردق وح هد ی راهش راف هزاسو وت ربسا

 «شاووجو راتات یرکید فصنو سور قصن ناه
 ندهساروت ماوقا راسو قایدود « سیمرح

 نالوا زواج یویلم عراب ندرلنو « بولوا

 تسربتب اساتنیا یزایاسو 4 یسو مه راراتات
 ید یفلن ايس رخ رلسور هدننابم رلت و «هدهسیا

 مسقنم هاضق ۱۲ تلابا . ردرلشعا رشت و لاخدا

 ؛یسهیرق كوب ۱۷ «یسهبصقو ریش ۱۳ ؛بولوا
 یوک كحوک ۳۳۰۲ و بوک یاسیلک ۱

 . ردب وا یلتفحو

 لتوق هجرافلبو ناغزق دوخاب | ۰|.
 هیهلس|كنیلبا مور قرش ( 160۱6۱ )

 لاعش هرتموایک ۲ ۵ ین هیلسا و هدنغاچس

 قرهلوا هد رق یمبانم كغبجماق یلدو هدنسبقش

 هیصقرب ۱ هيجان هدنکتا ناقلاب كج وک

 ناوت شو سیلاتها
 . ردراو

 هراز یسا كالا مور ' قرش ۱ قلنارق
 ك رقاد کسا و هدنفاعس

 كنهجنتوطو هدنسیب رغ لامت هرتم ولک ۸

 هسب زافوب هقبش قرلوا هدنبرت ےک لا
 یک از عقاو هد داور لزوک هلتساغ برق

 ۰ یسلاھا ردو ۰ ۰ < تولوا هبصق ر

 هناناو روک ذ كرلراغلب + یاسیلک ٤ ءیماج ۲

 یرتساتم رقرب «یرلبتکم یربآ یربآ ص وصخ

 هدنزلکتا كغاط هج هرق هدنسشراق كنهبصقو

 هیق ۱۰۰۰ ًایرقت یونس هلرلهجناب لکم ساو كپ
 هربخاتاعوقو لاحو . ر راو.یناحارخا یغاب لک

 یسهراح هبسورو ینایصع رافلپ «بولوا لوا ند

 سوفنو «شمایغوا هراسخقوچ قلنارق هدنساننا
 "یلاهاندا لیکشت ینسهداز ندنفصن كنسهبم و

 . ردشقبا تربح یغوچ كنسهمالسا
 هلا ناتسخ* ادصق د هخاب 3

 ینعب ا eRe ۱ رادزف

 نوبفارنج ینیدلوا هبصقر هدنتهج ناتسحولب
 ۰ ردروطسم هدنراآ ب ع

 س ج س تست سا

 س ل ات

 حس 8

 وز ق
 ایرتسوآ ( 26۲۵۵۲۱۵۶ ) ۱ نم

 ؛بولوا رهشرب یزکح كتسهطخ ( هنیووتو )
 EES عقاو هدننع لحاس كرن تور

 سقودوتروا هدایرتسوا . ردخماح یاها

 ؛بولوا هدرهشود یمهناضترطپ كنب ران ایتسرخ
 قلعتم هغلجرهاوجو قلی وبقو یسیلاع بتکمرب
 . ردراو ینالومعم

 .هدام « یروهرق 2 ]

 [ . هلن روس تعحا ص هنس

 هتل حک. یا .تفاس ۵

 و | نوزق
 رپاو هدنکئا لاج هلل ( زربلا ) هدنسیلاجش

 هزیربت ندنارهطو هدنعینم كياچرب نایکود هدور
 شرع ۲۹۳۱۸۲۲ هدنرژوا ك قدی:

 ریش رب ,هدنقرش لوط 2۷ ۰۲ ۱۸ لا لا
 كديشرلا نوراه «یسلاما . ءبولوا

 ًاجراخ «هلیف رش مماجرب عنصم نالوا یسهدرک انب
 لکشلا سکم شعالباق هارابتیج لزوک تیاق
 هبارخ «یدجاسمو عماوج راسو ینیرش مماجرب

 هلراجا هدنکواو ییارس رب کسا شعوط زو
 رازاب كوو یتراجش كاشیا كب «یلادیمرب للظم
 اهد قوح هلبتقو كرهش هدنفارطا «یرلیشراحو

 -رازم مساو ردیا تلالد هنغیدلوا شو كوب
 كب ۰ یدقا ص ریهاشم ضعب هدنرلحماو یرلناتس

 راسو زوبراق قتسف هل رلغاب رریو موزوا ذیذل

 ۱ 2 یرزف

۶ ۵ ۰ ۰ 

 ناعرذآ ندفرط رب . ردراو یرلهوبم لژوک

 رزخ رحم ندفرط رب «هناشع كلامو ناورثو

 ناتسدنهو سراف یخد ندفرطرو یرلهلکسا

 ی كانیرلقیرط ناورک نک ندناهج او
 ؛بولوایهبراحت تسجا «هلغلوا مقاو هدهطقن رب

 .ردرلمدآ روسحو نکنز هرزوا تیموم یبیلاها

 ترس یساوه هلیبسح یعافترا كنعقوم قجنآ
 هلفلوا تق كب هد وص ء«بولوا لوح | میرسو

 هيلع ءانبو ؛راردیا لامعتسا یبوص من رهص ایرثکا

 یرلجنربص شینک كي یرکدتبا ریبعت (بآ رابنا)
 رب ایو كفاتک الا وذ رواش رلیناربا . ردراو

 بهاذ هنغدلوا نود رک ات كشر ندرلم



 یز ف
 هلیعسا ( هنیباسق ) هدنناتک كس ويلطب «هدرل هسیا

 کسا اهد قوج .هسرلیقاب هنفیدلوا روک ذم
 ینیدل وا شفل و دوحوم لوا ندردنکسا ؛بواوا

E( نوازک) یسیسراف ےس ۲ نیا بلاک  

 كیا هدنوزق «ردیرعم كنو نوزق «بولوا
 لامعاو جد زب ندقوماپو ىلاخ « تاجوسنم
 . روللوا

 ریهاشم ( دوج ی دم نم ایرکذ) | > رج
 و اهر ی E | یی

 یواح یلاوحا بای قلعتم هب یعیمط میرات و

 روہشم هراسملا هلناونع « تاقونخلا تا «

 و < رشنو عبط هدانال ا هک «ردراو لار

 هاند هدن وزق رخت وا هجرت هنسهنسلا اب وروآ

 .ردشا لاک ا هد ۷۰4 یروک ذم باتک بولک

 ال ELSE هام ا
 N 2 ی ورد

 ندا لالح الم هدمیو ندنسالع نوزق نالوا
 «ه رکصندکد تنا هیلقنو هبلقع مولع لیصحت ندیناود

 «نکیا هدکعا ترواح « هلتع نع هب هم رکم کم

 هنداعسرد ندنناح ی رلت رضح یا ناخ د زای ناطاس

 ناطلسو ؛شغاوا نییعت هنیظو ؛قریرویب باج
 تافتلا و برقت هدایز اهد هدنراسولح كناخ میلس

 نایلس ناطلسو ؛شّعا رفس هدنراتیمم بواو

 . ردا تافو هدننامز ناخ

 روساا طبر باتک » هل رش ربسقت ر كد هنا رق

 9 ندلح "هروس

 فنهداز هحاوخ «یاتکر هلساونع « تایالاو
 هن « دناقع حرش » كنږاود «یرلهبشاح هن« تفاېت »

 هزجوم هدبط «هيهيفاک .هیجوغاسیا «یسیشاوح
 ی « ناوبما ةايح» تكنريمد . ردراو یرلحرش

 . ردشعا هجرت هب یسراف یخد

 ی اار ناتسکر ت عات هنیح

 3 ه كراصح کیو E ۳ ۱ لب زف

 ندرفشاک «قرهلوا :هدنسب ونج قرش هرتمولک"

 بولوا هبصق رب هدنرزوا قیرط ندیک هدنق رای
 رم نران طظ لرو ییلاما +

 هلو یالوط ندنکنر كنغاریوط .ردراو یثدعم
 ۰ ردشفلوا همت

 یایسآ (ترایلیزقدوخای) | ترا لیزق
 كنىلەطخ ریما هدطسو

 ی از ق ۳۹9۸

 ۲ تم رم لامش لدیقرش بونح هدنتهح قرش

 1 یهورذ كسکو لا «بولوا لابح *لسلس رب

AVYفرط تلا كو ۰ ردهدنعافترا هرمم  

 هرتم ٤۷۸۰ هدكنغاط (تلکح+) نالوا هدنمکح

 وا یبع ك ( رولب هوک ) . ردراو یعافترا

 ردلقح

 ا

 تراما هدن اجاب را

 نروس تمو
 تنهروک ذم ,هلالّس «بولوا وا تكناکم انا

 یعکیا دلزکلیا كباتا نیدلا سعث نالوا یسیئاب
 ناهح یردارب كوي «هدنخ رات ۸۵۱ ۰. ردلغوا

 هنراما دنسم «هنرزوا ینافو كد كاتا ناول

ELSهسرالانوتبس یروما ق  

 E و یی هدنلا دارلیقوعلس و شل ۲

 روما قوع اس لرفط ناطاس هدننامز تن و «ه دلاح

 بحاص لوس هل هنلا یدنک ییموکح

 ؛هلفشیلاح هکمروشود ندرادتقا عقوم ینهجرت

 لرفط ناطلس ادتا «بودا روهظ هیراحم هدنراتب

 لیزق «هلغلوا بواغم هدمب «هدهسیا شاک بلاغ

 «بودا سارح هنس هعلق ( مرک ) ینیسیدنک نالسرآ

 تموکح هنس و ؛شعا سولج هتنطلس تخت هنر
 لوتقم هدنغات هد ۷۷ و ندکد روس

 ۰ ردشفلو

 ه ص صو هدنراوج لوساتسا 1

 یو ا ا یر | دا لیدق
 تعحاسح هنسهدام 6 رل هطآ » ] . ردعا نایرب و

 [ ۰ هلروب
 «هدنس یغلحاسلرزخ رحم ۱ ۹1 1 ۳

 هدنتلابا وک اب كت هس ور جاغ لب رگ

 هاکساو هبصق كج وکر هدنلخدم تي وق نالوایانمه
 . ردر وهشم هلترنک  كتبسهام دص ءبولوا

E(دور دیفس هلرکید مانو) | ۰ ۰  
 هدنتهح لاک بص كنارا لرو 1: رگ

 ادا «هلئاعس هدنشس هطخ نالدرا هک« ردقامرارب

 دور ناس ندغاصو لوخد هناا رذآ هلرورص

 یر ندکدتا دخا ی رلیاج لوک هرف ندلوصو

 هنب كره ود یرغوط هب قرش بونح هرب ندر

 فوج كنلابج ؟هلسلس زربلا هدنلخاد یمح قارع

 ی

 .ندنجما كنيم قارع قراقآ یرغوط هلامث



 اد رلغاط زا كنان 1 6

 ناک ندقرش هدعبو ؛راقآ هد نجا كندا

 4 قرش لامش هر ندر فا ذخا یدورهاش

 ندزاف عرب راطهدنسهزا رلغاط .بونود یرغوط

 ربوکر ریکر اکمقاو 7 رابدور ها لیمو

 ؛رریک هنسهطخ نالک روح ندنلآ كن |
 ندرلموق ییدکود یدنک هدننرط قرش كتشرو

 ندنورو رب شعازوا هرتمولیک ۲۰ هنجا دزیکو
 «هدهسیا هداز یوص . رولوا بصنم هرزخ رح

 قح هلوا اص 4تن E ريس «ندنفی دل وا زا یلسرد

 رثم رلئیدت نالوا ردق هیدعش نوعسک وق هلاح

 . ردشمامهلوا .

 كول لا :تاتنا وظاب ۵ 2

 اضف و اا ۱ قامرا لیزف
 هب ی نمربق ینیدل | ندراروماج ی دلکو روس هدننامز
 همست هما و یالوط ندنکنر قارتع راص لئام

 ساوبس . رد ( سالاه ) یعدق مسا : ردعفل وا

 هسوک هلا لبهرث هدنن رق یمهبقرش دودح كتتسالو

 یرغوط هبیونج برغ < هلئامس هدنراکتا غاط
 ؛ردبا نایرج ندنطسو كنغاجس ساویس سفن
 غاص « كرەدنا روم ندنکو اى

 هرقنآ ۰ هرکصندقدلآ رلیاچ قوجرب ندلوصو
 هدارواو ء رولوا لخاد هزغاحس هد رصق كنم الو

 یالو هشنوق « هللا ذخا ییوص هرق ندلوص ید

 كرهدبا تماقتسا لیدت کوا لصاو هندودح
 یرهش رق كتالو هرقنا هلا هروک دم تیالو

 + راق یرغوط هب لاش برغ هدنسهرا یغاعس
 « ذخ الادعب یاح چاقرب ندنیتهج یخد هدنمق ویو

 قالو هرقنآ ۰ هلکرت یدودح یالو هیوق

 یراقاعس یربش رق هلا هرقنا نشو هدناخاد

 . قرهقا یغوط هلا مش لند ونح هست

 ندارواو ؛رولوا لصاو هندودح یالو ینومطسق

 هزروک دم تالو ۽ بولود یغوط هر لامس قرش

 موروچ هدمبو یرمش ريق كنتالو هرقنآ هللا
 رب ندننتبح هن « قرهقآ هدننشفرا , یراق

 كلا كنرلمب ات ندغاص.صوصلالعو یاج قوح

 تاپ ۰ ردا دخا اما هجو نالوا یو

 هنغاحس ا بولود هنت الو ساوبس ندنکما

 یغوط هییرع لام هدعبو هلام" ۰ هلا لوخد

r184 
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 ی ر ی

 ندقدباب سوق ¥ هدنلخاد نا و 9

 لصاو هندودح قیالو ینومطسق 5 رارکس «هر

 هللا ساویس هدعبو ساویس هلتیالو و « ۳
 یرغوطه ام قارىئە ات وآ ,E نوز رط

 یغاصس كراج كنتبالو نوزیرط تیاهنو ؛ راقآ
 دازکد « كرهنود "یغوط هلامش هللا لوخد هنج

 ندنچا هیلاد رب یتیدلوا شعازوا یرغوط هنچا
 كنيلوطا ۲ هلهح و 2 رولوا بصنم هزیکد هر

 «بودیا لیکشت سوقرب كوب هدنمق لاش قرش

 و ۰ سوقرتو هد را یصنم هلبعبنم

 ا رک ۰ یسارج كعغامربا ۰ هدلاح یتیدلوا ردق
 ءا هدلاعآ یدلفا توس یاس یک

 *یضارا رار ES .ردهدنل وط هرتمولیک ۵ ۰

 هسدودح بالو نوز رط «هلغل وا ترابع ند هعقتصح

 «ندنکیدننا ندرافبنا لتعرس ت «هعلوا لصاو

 ۰ روبمهنل وا هدافتسا مات ها راس

 كاوا هدنارا ٍلصانع مساو

 تمدخ هتسسات كنه وئص | شا لب رف

 لدبا لیکشت یرکسع و و هرکسع فنصر ندا

 یخد مسا و . یدیشلرپو هنیرلهلیبق ناکرتو كرت
 قیراص ی نم رق هت رلشاب كل ەروك ذم رک اس

 - هب رام نیفص هدكنرو «بواک یرلبا ندنرله-

 ًادیلقت هرکسع یهدیوضترص بانج تیعم هدنس
 -ارمکح نادناخ نارا ییدعش .یدشفلوا باختا
 لیزف اید ی.هلسق راج اق ییمیدلوا توسنم كنسي

 هدنسه رام ناربدلاح ۰ یدا لخاد هسدادع شاب

 ه_رنامع تلود هلا هوئص كارا بقاعتم یواو

 لیزق هدنسانئا تابرام نالو عوقو هدنسهرآ

 « قرهبنلوا لامعتسا هلیسانعم یعیش

 ضوصلا لعو هدنتبح یامش قرش كنبلوطا ۲
 هدنرلتنالو زیزملا ةروم# ۰ ساویس « مورضرا

 . ردشلریو یخد هیلاها بهذلا یییش نالو

 نیا شاب

 شعب ص وصخ + هق دانز یک جاوزا ازش را و

 یه هدهسروشل وا داسا رخ رلندا و داقتعا

 هلا ۰ درلنو . رد يل همش

 هدناتسن اففا .رونلوا نیمخت هدنرلهرا ۰۰ ۰

 یددنع ۰۰٠۰

 كا لصا نعو ؛ ردهذملا یعیش یخد ران و



 ی رز ق
 لیزق یدهدناتسناغفا , وا ناکسا و قوس

 یسهلج « بولوا هدنارهو هدلباک یغوج كرلشاب
 یرلناسل لصا . ردرالکد زواعم ی ۰

 . رلروذیوق ید یسراف « بولوا هگیرت
 كارت اوا ۰ 5

 .اوتا» اه ۱ هلز وط هجا زق
 [ ۰ هل روس تمحاص هنسهدام « قح

 یاچ ید لیزق
 لاعت « هلناعن ندنغاط هلاب هحوق ندنتابعش

 و هدنتالو هب ردا

 تودر هک ارد رب

 « كرهدا نایرح یرغوط هقرش هدعبو «قرش

 .رولکود هنغام را تو هدنف رط تا تك هف وتع د

 ( ریماپ ) هدیطسو یایسا .
 كنهیسور ا وص ليزف

 لیزق ) هدنسهطخ ( یالآ ءاروام) رک یر

 . ردیمسا كرهت کیا ردا نام ندنزاغو ( ترا
 -اشآ اهد ؛ بوقآ یرغوط هقرش یرب كرلنو

 ( مرات ) « قرهلآ ینا ( ایردرفشاک ) هدیغ

 بوق یرغوط هب رغ یارکید .رولکود هنغامرا

 هن وحج هلیسیسراف مسا ( بآ خرس ) هدیغاشآ اهد

 ۹ رولوا بصنم

 هدنتل ابا ق کت هبض ۰ ۳

 ا a EE ۱ اط لزق
 هدنسهرآ یمبانم یغامربا اروک هلاچ هبزآ هدنلاعش
 هرمم NEE ¢ تولوا غاط رب لصاالا فکر

 . ردراو یعافترا
EEF ۶هد رزخ  

 هنر رب را ۱ تل
 رب هدنتکلع یراناکرت ( هکت لاخآ ) قرءلوا
 ۳۰۰ و یم هبمالسا لاها ۳۰۰۰ بولوا هبصق

 . ردراو یرکسع هظفام سور

 هب هسور هدطسو یاسا

 هللا نوحج هدناتسکرت با | موف لیرق

 یلوک لازآ هلب راکتا ام هرفو یرلارم نوعس
REEهر رع ند قرش «بولوا لوح ر دتم  

 ga SN سارق شرق

 تاناوبح نالو ینیدلوا شفلو ید زکد هلبتقو

 هلم وقرب ین ريق .رویلیشالک 1 ندنر هناعسم هیرحم
 هقشب ندرلیلاچ ضعب كريس كب «بولوا روتسم

 ۱ 3 1و ق ۳۹۹۰

 زم جوا یا هدنرلرب شک[ « هدهسغو یا

 ۳۵ راقيح وص ریاست هلا هعاب اب زاق

  هدننامز هیسایع ءافلخ

 ندابطا اشم نشی اقول 34 اطسق

 نو ناسل .یدا لصالایورو یلکیلعب ؛تولوا

 یخد ینیراناسل یبرعو ینایرس «یک ییدلسب ییا یی
 یهر اسو هیبطبتک قوچرب «هلغ«زای هدنروص عیصف
 ۔هچ رت كنراهقشب و « هجرت ندرنابرسو ندینانو

 قوح رب یخ دندنکلی دنکو نشا )د یز

 راسو هدهسدنه هقشب ندبط .ردشملا فیلتر, اتک

 . لوط د یخد هدتتیهو هفسلفو هدهبضایر مولع

Eیدا ی  . 

 توعد تی هنا رصت اب ور ضعب هدعب <« تاز

 .ردشعا تافو هداروا « هلتع نع«هبنیمرا «هسرزوا

 عاجواف باتک » : ردیتآ هجورب یتافبلات هیعلشا
 كهاب ۰ « اهللع و اورا باتک » ۰6 سرقنلا

 هدلم نب نسح دعوا هدنقح یاوحاو بایسا

 باتک» «هلاسو رب هدنتروص باوج لاوس ًاباطخ
 باتک» ینیدزای 0 هردم نا « « ءادعالای

 ذیینلاف باتک » ۰ « بطلا لع ىلا لوخ دلا عماج
 ۰ « تاسقطسالا ی باتک » “¢ مالولاین هر رش و

 OF E ق ۰6 رهسلای تاک

 ٠ ةيذغالاین باتک» ۰ « فعضلاو ةوقلاین باتک »

 ` ضیلا باتک» ۰ « ةيلكلا نيناوقلا قیرط ىلع

 ناتو ۰ « انا رعلا بورض و تابجلا ةفرعم و

 ۴ هد داد تالاا كالا ردتقم

 هعاوناو رد | ةفرعم ى باتک» 5 داف تولاهلع ىف

 .نارعا مای یف باتک» ۰« هجالعو هاساو هلاعو

 ةعب رالاطالخ الاین باتک » ۰ « ةدانا ض یحالاین

 امو اهتقلخ و دیکلاین بان. ۰ « هیف كرتشنامو

 ةحورملا ف ةلاستر » ۰ « ضاحالانم امف ضرعي

 نکا ةءارق بنا یف باتک » 6 ځلا بآیساو

 “¢ مخارفس یف نادبالاریب دن باتک » « « ةیبطلا

 لخلاف باتک » 6 موعل ارش عفدیف باتکد

 «  ةغسالفلا پادآ باتک» ۰ « ةسدن ول لع لا

 یطانلا مغو قطانلا ناوسشانب قرفلاین باتک »
 نیب قرفلاق باتک» < 6 عسل ادلوتق باتک »

 ۰ قطانلاناوم اف ناتک » ۰ حوراو لا

 . ةکرحق باتک » ۰« ارحل ىذلاءريلا ف باتک»
 ۱ باتک » «« ءایورلاو مونلا ین باتک » ۰6 نایرشلا



 بکرتو ةلهلاق باتک» <« ةناوطسالاو

 رب اةههمج ىلع قالتلاباسح ین باتک» ۰« كالفالا
 راف سطنفود ةجرت ق باتک» ۰ « ةلباقلاو

 ةرسکلا ةرکلاب لمعلا ق باتک » ۰« ةباقلاو
 اهیلع مسرت قتلا 2 الا لمع ق باتک » ۰ « ةيموجلا

 ۰4 ةعتملا ف باتک» ۹ مات اهنم لم#ت و عماوجلا

 نازوالاف باتک » “¢ ةقرحا ایارلا باتک »

 ةلعلا باتک »۰ 6 ةسايسلاباتک 9 ۰ لساکلاو

 باتک » 6 6 شرلانم هرش و شا

 ىلا رظنلاب لالدتسالاغ باتک » ء « نوطسرفلا

 ۰« قطنلایلا لخدلا باتک » ۰ « لوبلافاتصا

 ةلاسر » « « نینانوبلا بهذم حرش باتک »

 ۰« سدیلقا ںاتک لوکشق باتک »۰« باضل ا ی
 ۹ موج راع یا لخدلاباتک »  دصنلاباتک »

 »¢ سودرتلاباتک» اد هر 6 ماج باتک و

 ةلاقلا نم تایددع لئاسم جارضسا ق هلاسر »

 تالاقم ثال* ريسفت » ۰ « سدیلقا نم ةمااثلا

 < هه ددملالئاسلاي سطنفود باتك ن٠م فصنو

 باتک ۶ : « قطالا تک ةزاب ق 9

 درب ىلع دودحلا ى لئانس » ۰« راعلاق

 . « ةفسلفلا

 رب ندنلاما ناب هشت ۱
 « نادلبلامعک# » یتردلوا هبصق هر چ

 . ردروطسم هد
 4 ا
 ده بم یر ت اشم رصم ( لع ن دمج ا ۱۳ ی

 یوب ریس «بواوا ندنسالع ینالطسف
 روبشم باتک یناونع « هندللابهاولا » هدنقح

 جارو در .ردسحاص دا را لناونع « یار لاف « هلا

 . ردشعا تافو هدنخ رات

 | لطرق
 ۰ ردشفل ون شکاف

 ۱ لطسق
 هلک د( جارد نا ) هلتس هنسالعا دج «بواوا

 جارد «بولوا هصق ر هدسا دا

 طقسم كربهاشم راسو یلطسق

 سلدنا ( دجا ندا روا (

 ندنس ار شو" ادا ريهاشم
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 طظ ساق

ENFتافو هد ۶۲۱ و «شاک هباند هدنخرات  

 : رداد راعشا “لج تیبوش . ردشمتا
 اادعوف اعون كيداو ناك نا

 كاقلا هیف لعلق یرکلا یداو

 یرغ لاش تاشیلوطا | قوطق
 4۰۰ کلواتسا مدنعش

 نالوا یسهلکسا هدزکدهرف «هدنقرش هرتمولک

 هغامرا لیزقو هدن ونح هرتمولک ۵ تنبل وب هنا

 قرهلوا هدنرق ینیع لحاس كعغامربا كوك م بات

 ٩۱۳۲۳۲۱۰7 هدنرزوا كیاجرب نلکود هرهنو
 هدیقرش لوط ۳۲۳۲۲۲۲۲ هلبا یلامش ضرع

 یانمه مقاو هدنعافترا كاهرتم وایک ۸۰۰ و

 ۲۰ ۰۹4 «بولوارهشرب یزکح كتالو نالوا
 «یساسلک ۲  یدع-مو عماج ۱۳ «یسلاها

 «یسهیکت ۱۷ «یسهنافتک £ + یسهسردم ۷
 یسکلمیدادعا کات «یهاکترازو هر ددعتم

 نیللاراد < یسهدشر ثانا < یسهب رکسع هددشر

 هدزوا لوصا کی نوجا ثاناو روک ذ « ییاییص
 :فانتسم تا تنم یی ادتبا ننعیکم ید

 ثاناو روک ذ صوصخم هرلمور «ییانص بتکمر

 «یس هناخهتسخ یکیا ؛یتکمس كرلینمراو رر نوجا

 ۱۹۱۹ TT PI « یر و دو هلشق

e ENE ea E 

 [ییرکد ا ا تیر
 تعاسرب ۰ یسهناخدنمهرک £ «یسهناخگاب د ددعتم

 قرط جوا كرهش .ردراو یتاسسؤم راسو یسلق

 . ردقیچآ یتهج لاش « بواوا طاح هلرلغاط
 ءهلغلوا هدن راکنا كرل هو غاط کا كارل هناخ

 یرلفاقوس .هدهسیا زسررض ینەرظٹم احراخ

 الخاد ءهلغلوا باشخا یراواو یلقیشالوطو راط

 هدنرلرب ضعب كياچ نک ندنجا . ردقوب یتسحرب
 هلا یربوک ۱۲ ندنتسواو « ردشاباپ رلمتخر

 هلاسا اهد راوص جاقرب هقشب ندننوص كیاچ .ریلیک

 عماوج . ردشلباپ رهعش و رلناورداش «كربدیا
 ءیضاق هلارصت :یرامنصهو هوم لا كنس رم
 اغا بوقمی «كب نانس « ىلغوا یحوط انا

 . ردب رلعماح كى لیعاعسا ( ندرلهداز رابدنفسا )

 رس هدنحراغو لخاد . ر ریسقنم هب هلحم ۳ ٤ ,رپش

 مای رع نالوا روهشم ؛تونلو رب هاب فوج



 ط س ق
 ا كرلەزىسو ىس املا | تکسم هلک را

 و قوئوص هجهدایز نیثیق یساوه ۰ رلیرب
 ضعب «هدهسیا مالغاص اساسا .بولوا قاعص
 ۷۷ زکلاب ندنسلاها . ردراو هد یر هقبص

 مس "المک یروصق «بولوا "هو مور
 .ریقاب هدرهش ء ارسم هلبا یکرت ناسا یسلجو
 ا ردقەلره «بولوا N !> یعنص قلبج

 ج لترنک ودق

N IS 

 نکلی ءزب یر, ءیقاط ماج «ریکشیپ ؛یلفاشراچ
 هدقلباب یر ندهتوا ید تاحوسنم مو

EANتان خ  
 هکلیح ریمد و قلع ورق . ردرلشمالشاب یخد هنلامعا

 .ردرلبا یلیخ یخد هیغاید تالومم هلرلیش قلعتم

 ءسدنک ه سیا یاجارخا ندبا لیکشت یتراجت هجلشاب

 یهرا ۰

 هرز وا د دح ا طظ «هدهس رو

 «قاقاس « کال هوش و د

 رهشوت . ردیکیرا ینایرع یروقو كيتفت .ناغروا
 كرا (سوننموق) ندنراروطارعا هینیطتطسق یکسا
 .رد هاو ندتق و وا یس هعاف بونلوا ا هدن امز

 ( Caslra Comneni ( قنموق ارتساق یخد یم

 یینیداوا طاغ ندنربصت « یسهعاق سوننموق » ین

 اا تا دج ناظا ر مشاوبا . ردنونظم

 هرنامع تالا هممت هلطبض ندنرللغوا رايدنفسا

 لقب را ةا یو هیباقغ وادا یتشایوا
 یتشذم تنارعشو الع قوج رب «بونلو یرلبا ۶

 . ردشفل و

 نیا نوع ری
 | یساضق زك كعاعو
 سرقت یو ردرکس ندهب رق ۲۳۷ و مسقنم

Vr۸۷۷ یسیضاراو هرتمولیک ۰ یکاو  N 

 سوط یرب وکشاط ا اقرش «هدلاح ینیدلوا عود
 «یاطاطو جارا هن ابرغ ؛جارآ و هیسوط هنیابونج

 هلب رلاضق یریوکشاطو لو ها ید "هلاوش

 یدبضارا .ردشک ۷ ۷ ؛  یسلاها . رددودح

 تالو نالوا یانه

 هب ین 4 بارع «بوا و

 فالو را هلسعاوا كىادغب «بولوا تدنم

 و هل وصاف دوخ كج « قح رو ٠ رمصه

 « ز وح دورا لا «ك را و نوفآ هلن اب وح

 و رولوا لصاح یعاوتا كره رس هل رله وم یک كاليج

 ددمتمو كويب زکس یرلنامروا .

 یراض «هشیم «بولوا ترابع ندهچراپ كجوک

 ویشتی موزوا

۳۹۲ 

 و" قاوق .r نکدوک ۰ «ماچ هرقو

 «هرزوا قفل وا" لامتسا هدنلم . ردبواح یراعأا

 «بولوا قوح یرلاع ,رلیسک نودواو هتسارک

 «یسیک كيتفت یک «نویق و

 ترابع ندهراس و بک EEE ٠رب ص

 نویق . ردکچوک یرلسنج كنسهلج «بولوا
 زکلای «ندنغیدلوا زا كب یدوس كنرلیکو
 كناضق هقشب ندرهش . رارلس نوج رال قو یغاس

 ناکد ۰ ۱

 ۱۹6 هنا ۱ هسردم ۱ ماج ۷ « هزاغمو

 .4.لها تاناوسح

 ۸۰ دج و عاج ۱۱۲ هدن .هیحات ترد

 هناخدبمرک ۲۸و ییمرکد وص ۲۸۷ «یتکم نابیص

 . رددوجوم
 هرق كنلوطا۲ . یال : 3
 ۳9 ۳ یومطسق

 رح الامت ,پولوا ینانلو هدنتج برغو یر
 اوچ «ساويسو نوز رط ارش «هلرو کذ م

 ابرغ « هلراشالو راکدنوادخ هدلحم زا و هرقنآ

 ییا هجوق ینعی هلیغلف رصتم لقتسم دیمزا ید
 یحاوس یالو نوز رط ۰ رددودحمو طاح هلا

 یومطسق ؛ هدلاح کا لیکشت رعقم سوق رب
 زارا ینکش بدحم سوق رب لحاوس كن الو
 دوس یغیدنلوب كونیس هدنقرش یاهتنم .بودیا

 نالوا یسهشوک یبرغ كنون هکءروینازوا نوریرب
 هردبسهطقن ییاعش كا كنبا وطات ۲ ( نور هجا )

 ۲۰۰ هلباسح یثچوا شوق یو هبرع ندقرش
 ةحاسم « بواوا هرم ولك ۰ کا یعسوو
 هرم ول یک عبرم ۵۳۵ 10۹ E یس هيس

 ندرادقم ول هک« رديشک ۰ و و

 ء بولوا نهرا ی ٩۹۰5۱ و مور ی ۱۰ ۲

 هلبا یکرت ناسل یسلجو لسم ًالماک یروصق
 رلردملکتم

 حف صو یقلغاط هرزوا تیموم یسیضارا

 الا ؛یناط سابع قرهیالشاب ندب رغ «بولوا
 هول كتالو یغاط زاغایاو یغاط قیشیا «غاط

 ازدا لیکعت یلعخ هایم میس رب و لابح لسا رب

 ۰ كنغاطزاغلياو ۰ كغاطالا ندرلن و

 یرلوف ضم كراغاط وب ۰ ردراو یعافترا هرتم

 كن هلسلس و .رونلواداب یخد هلرلعسا هقشب هن رللحم

 هدهحرد 1 طو ص قوح زا هرلن و ه دنل اوش

 ی OT OTT هام دا اس یا فک
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۱ 

۱ 
۴ 
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 كب وک : ردیتآ هجورب قرهبالشاپ
 دیارود «یغاط قدنف هرد «یناط را «غا 2 ۳

 «یرلغاطهرا «یغ

 «یغاط كلا ءیغاط 2 یغاط قاوق یراص

 كنهروکذم "هلسلس .یغاط نارطق «یغاط زوک الا

 هسوک یغد هدنتهج قرش بونج كتالوو هدب وچ
 رلغاط و .روبنللو یغاط قابقو یغاطالا «یغاط

 راکتاو رللوق كد هلحاس اتو یرغوط هب ررر

 نک قو را قجمآ هدنرهرا « قرهدازوا

 هووا قح هسقو ؛ رودبا لیکشت رلیداوو راهرد
 یو چ ناه كتاللو ینو ہطسق كج هلند

 . ردقول

 یاط رب «بولوا قوچ یمهیراج هایم كالو
 هرق یرغوط ند رغوط هلناعب ندهروک ذم لابج "

 ی 0 كتالو یقاطرو هزیکد

 کا و کود هنراقامرا هراقتسو قامرا

 الو رک ندونج قامربا لیزق ندقامریا
 هب لام قرش .هیعاک هنسهتروا كاسهسونح دودح

 اط نروک «یغاط دنورآ «یغاط

 دودح كتالو هدهفاسم يل خر داره ود یرغوط

 ی هس ونج

 . ردنا لوخد هتتنالو نوژز رط « هللا دید

 لک هدنسهس ون دودح كتالو قامر ا لی زق

 هایم كنساضق هیسوط هلیغاحس یرفنک هدننابرح

 دودحو رلیاچ كج وک قوح رب نالوا یهرام

 قامررا كوك هللا ییاح درود هدننایرح هدهبقرمت

 كنبالو هلهجووت . ربلآ رهن کیا كجویب هلیراعسا
 هلیغاجتسیرفنک نوتب عی یم یښونج قرش نوتب
 لیزق یرلفصن كنب رلقاجن بونیسو ینومطسق
 هر راق س : رویناو هدشلخاد یسهضوح قامرا

 كنسهسونح دودح زکلاب كتالو هيا یفامربا

 هلت الو راک دنوادخ ینعب «دب دمت یی فرغ یاهتنم

 سم كنس ەق رش دودح هدعبو نس

 لیکذت یدودح نالوا هدنسهزآ ی الو یومطسق
 یسرغ بونح یاهم كنغا لو بود

 هرق هه یرغوط ندرغوط . ریل آ یتسهب زاح هایم

 لاصو کوس دا كنراما ناکود هزکد
 كلا هلسلوا دعاسم هکمردننا هتسارک بو دزو

 نلک ن نچ وج کر غ هکهردبره ( سلف

 ط س ت ۳۹۳
 «لکتلاب ندوص یینافوص نلک ندقرش هلساج یو
 هدهلکسا نالوایانبه «هلنایرح یرغوط لا

 كتالویسهضوح كنم رهن سالف .رولکو د ه زیکد

 لو « بولوا تابع لندنرادقم بب رق هنغفصت

 قمن كنفاعنس ینومطسق هلیسظعا .مرق تاغا
 تنواو نیط راب هدنفرط قرش تنو .روبدا طض

 .ردیلتیما هجفدلوا یخد یرلباج یاکرود هدنقرش

 رب رولیکود هزیکد هللا ندرلغاط بيرق هلحاس
 لیخ رس « ردراو ۳ اد یک یو

 . ردکحوک ی سه «هدهسیاراو یرللوک
 هدنرافرط رثک,| ۰ بولوا تبنم كب یغاریوط

 یالو ینومطدق هلففلوت جد دن[ وص

 و .رددودعم ندنتاب الو نیکنزالا كنبل وطات ۲

 یریاعمو قرط هلیسلوا یهضراع كب یسیضارا

 زکلای .ندننیدلوا یرکكب ندنموژ ةجرد زونه
 .رولسهلوا تاحارخا ندنرارب نالوا برق هزیکد

 لزوک كب كيادشب : یبهیضرا 3
 رصم ۰ فالو ؛رادواح .هب رآ هلم هفاتخ هفلتخحم سانحا

 هللابوبح راسو هباوصاف دوخت .ثج ص .قجرو

 «نوبفآ .نوتوت منرپ «قوعاپ ریونک .ناتک
 شاسوهناتسک ءزوح ترا «دومرآ ءاملا ؛یرهج
 هکامروا . ردن راع ندەرىسو ندنعاولا كرل وبم

 كلام نوتب هکابو كنیلوطانآ یتالو ینومطسق
 یرلغاط ثك ۱ :بولوا ىر نیکاز كا كنەينام#

 « رانکو ک «ماچ ءهشیمو روتسم هلرلنامروا لزوک
 راجثا رتاسو چاق ۲ هرق « ناق «نکروک « قاوق

 هدنلخاد تباالو ندرلنامرواو . یعاوا

 ندقدنلوا مطق نودواو هتسارک نانلوا لامعتسا

 ند ایج لا وا دمانلم یسیلقت طلا سو مو

 هدنبرق یمارم كنب رهن سایلف صوصخاییءو
 هتسارک یخ هنراهلکسا زکد هرق ندرارب نانلو
 قوج رب رلیروج هلا وص . ریلیرب دنا یغد
 قلوا قوج یداعم . ردراو ید یرارازخ
 ؛بواوازآ كب یرلن انلوا جارخا هدهسردبا اضتقا

 رقاب 7 مور را ووك

 لکیو ؛شلز و

 ۱۳ قرهلوا نوشروق یلعسو نويت :قینسرآ

 .ردشفلوا اطعا تجار نوعسرع قدا .م کا

 یا 2 مقر اعم ایی یک

 ردب واح

 یزابتما یرلن دعم
 « رم د «رمقای «مورق زا عنه 6



 ط س ق
 رادقم ىلخ «بولوا وم كوم ر هدنساضف

 یرلوصو لزوکو قوج یرلاع . راقبج زوط
 یهح كحوک یسهبلها تاناویح «هدهسیا لو

 .ردحاتحم هحالصا یراسنح «بولوا يلتوس زا و

 یسک كتفت :یک «نوبقرنال و هدایز لا

 كپ یدوس كنبراعو نوبق .ردبک مو رتسا «تآ
 هدرادقم كحهدیا تافک هنرلورواپ نامو زا

 كرل هدنامو كناو ندنلیقو یاس زکلای «بولوا
 ثكتالو . روللوا هدافتسا ندنرینیب و غایو توس

 « ریهیص «

 « کال هوش ود هز ندنتکو قوما هدنرلفرط شک ]

 مسن هرتاسو ناغروا «هسوئام «هحالآ «یزب نکلی

 زارو ,لامعتسا ندنرلفرط هيلع یلاها .قرهنلوا

 «نداعم «تعارز .. روللوا جارخا هد یرادقم

 دادعتسا تنینوعطسق هع همش تاناوبحو نامروا
 ناکرا وبشا «هدلاح ینیدلوا هداعلا قوف یسعیبط

 «بویمهنلوا هدافتسا قح ندنرب چه كنور عب را

 ران اهل و رللو نوجا ینیمآت كنهدافتسا ندرلنو
 یرثکتو سیسأت كنراتکم تعارز هلساشنا
 اضتقا ییغرتو قیوشت هنلنکشت رلتکر شف كنيلاهاو
 -اجارخا نالوا بلاج یلوخد هعقآ هتکلع . ردبا
 «ككيتفت .ناغروا «هتسارک : ییسق هعاشایآ كاا

 هزاتو یروق «راخذ «هفلتخم تاعوسنم «یغاس

 كتالو . ردنرابع اما یعاونا كرلهوبم

 یساریل یناژع :.۰۰ ۰۰۰ یونس تادراو

 هنءبهرر كنو هيلع فراصم «بولوا هدنرلهدار
 . زامهلوا لاب

 رفنک لوب .ینومطسق : یالو ینومطسق
 و مسقنم هغا یس 3 هلب راما بوس و

 اضق ۲۱ «هلهحو ییدلرتسوک هدلودح یهدیغاشنا
 تالو ۰ ردواح ییهرق ۳۷۰ ٤ هللا هیحا ۲۷ و

 عماج ۳۰۵۹ هدناخاد

 ناشی هسردم ۷ «رتسانمواسلک ۳۸ «هوازو

 ۱۳۰۸۱ هناخ هتسخ ٩ «ترامع ۷ بتکم ۷۰ ۷۰

 مام ۱۰۲ «ناخ 61۷ «هوهقو هزاغمو ناکد

 5 ۱71۸ ء دجس* و

 ۲۰۰5 هشرباف ۱۳٩ «نمرکدورازخ ۰۹
 ۲۸۳٣۰ نامروا ۲۰۶۰ «هحاب ۰ «غاب
 . رددوحوم راح ۸۰۳ ۰یع

 : یرل هلکسا هچلشاپ
 ؛قادلوفنوز «سایلیف «نیطراب ؛هرصامآ «جاغآ هرق

 مالغاص قبا «بولوا راصح هعا و « یلکرا

 یو هنا ؛هژرک «بونیس

 ی ا

 e وب «هانمالوا یرانایل شینکو
 . ردجاتح هرلنای یعنص یسهلج

 یواح كنیحاوو یسهیکلم نایسقت كتبالو
 : ردتآ هحور یرادقم كنارق یراقدلوا

 ارق رادقم هبحات اضق قاس

 ٤ یناکرد ۱ ۱

 ۹ بت ینو ہطسق
 3 وق 1

۷ 

 5 یو هنا 3
 ۱:۱ هروک یو هنا

 ۸ هنابا ]

 ۱۰۹ یلوننارغغز |
 ۳ ۵ شاطق [ ۱ 7
 ۳۰ ینالفا | 9 ۲ ۱

 1۷ سولوا ۱ 1 ٣

( 
 ۷۱۳۰ یرب وکشاط وکشاط

 9 جاغا هک وک یر,

 V۲ یاطاط
 اطاط

 Vo یاوطزا ۱ ی

 Vo ہد ہح

 ۵ رج

 ۸۸ ۰ قالا شوخ ۲

 ۳۹ هبس وط

 f٥ هز وک ۱ جارا

 o ریدکا ۱ ۱

 ۱۹۰ لو |
 ۱:۸ یلکرا

 NTY نىطرا
 9 را

Eیرصاما ۱  (N 

 ۸۷ ۱ هدرک |
 ۸1 نکنماذح ۱ | 3

 ۷۸ كوك |

 ۱۳ ۵ هحزود ی

 4 رهش هّ ۲ ت

 ام هی
 ۱۰۸ هبنشراهح تا ۱

 NEY ینردم ۱



 ارق رادقم 2

 ۷۷ 11 کود ۱

 ۵ ۰ راصع وق

 1 یزوا نابعش

 ۳ ۵ تخوت

 4 ي

 ي 0 5

۳ ۳ 

eاا اس ال ا اال ا ا ا س ۹  

۴ ` 1 3 
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 نارو هحهرق ٦ه
 نیر

۱ 
( 
۱ 
۱ 

۱ 
 سا قحهووا |

 ۷ ردشساب ۱

 ۹ بونیس
 ام. -)

3 
 ۷۷ هز

 ۱۷ داب | یو

 4۹۳ ناغاروط

 ۸٦ قجنایع
 ؛ ه ایق قاممیلکاچ

 یعدق مسا نوصسهیخگرات لاوحا كتالو ]

 1 . هل روس تعحارص هتنن اف هاط «انوغالفاب « نالوا

a ۱فن [ نالوا یمانمه  
 رک كو تا فو : مطءبش

 ندا بیکرت یهروک ذم تالو ؛بولوا یغاعس

 مس
 U 5 e کک
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 انس یلو ًابرغ .یرفنک ًابونج «بونیس ًاقرش
 ییراقو .ردطاحم هلزکدهرق یخد "الامش «هلب رلق

 ۲۰ و اضق ۷ «هرزوا ینیدلشالک | ندلودج

 رد واح یهرق ۱۱۰ ؛بولوا مقنم هیجان

 بول واترابعندع ود ۶ ۲۱۶۰۸۰٩ یسشارا

 یونس تادراو .ردراو یسلاها ۳۲۳ ۷

E aS۰ هل فراصمو  

 نایسق و تالو مغو شارا تمیبط . ردهدنرا

 هوالع هنالبصم یهدهفنآ "مدام هدنفح یسهیکلم

 . ردقوب "یشرپ قج هنلوا
Constantinهد هنیطنطسق  

 قرش امور a ترم او ۱ نیطنط ق

 هجورب ند نکولم نویتنازب یی ندنراروطارع|
 : ردیسا كننشک ۱۲ قآ

 سو والف ) نونعم هلناونع « كوس» ىست ر

 سناتسنوق هک. رد (سودوالق سویلروآ سو او
 ۲۷ 4 كدالیم «بولوا لغوا كل هناه هلبا رولق

 هدار ارل میم

 TN لا بر كف

Aو اب 5  

۳۹۹۵ 

 موبلا نعي مدیری ( ی ) كنهسادراد هدنخ رات

 ؛:ش هاو ها 10 شف ناتلو مد هتل

 یت دا رکسع هلا نادتاقوهدو

 هیناترب كوس «هنرزوا ییافو كن ردب «هددنخم رات

 یناونع ( سوتسغوآ ) هنسیدنک ندنفرط یسودرا
 "هداعا هدنتهح هسنارف یی الا , یدنا شلریو

 لتق PEA ا ندقدلوا قفوم هشیاسا

 فلت ی رد نیاق نالوا شقسیا كمردتا

 هلا لظ یب اش رفاو ایلاتا هدعبو ؛ شمرب دتا
 ه ( سنسقاق ) لغوا نایهسفام نالوا هدکمزا

 ندرون هدا وه ابوک كرەدا قوس ی یئراق

 و » هللا لب نی هدنفارطاو یم ر الحر

 ۰ هم و جسهرادع « كسکح هلک بااغ هلتمالع

 باغ هموقص < كرەدىا ےسرت ی چاح هنغاربب

 ( ریت ) هدنحترا ۲۱۲ هبیلایوم ماظو ؛شلک
 الاسا هلهحووت .یدنا شا تافو گیرم هرم زوج

 شریاسا "داما فرو ندقدل وا كلام هاشرفاو

 هرن اتسرخ «.بودا ته رصح هتلادع یارحاو

 هد ۲۱۳و ؛شمر و ماتخ هنابیقعت نالوا یشراق

REاود یتو و :ریارب هلغلوا ناتسرخ  

 یروطارعا قرش هد ۳۱ هو ؛ شما لوق اسر

 ان وناپ « بودیا برح نالعا ه ( سوینییمل )
 « اونا « هلغلوا لان هتدبلاغ یکیا هدهک ارتو

 . یدشعا طبض یراتهح نانوو ابرلیا « ایجاد

 هن راتبلاغرادکساو هن ردا یئراف هنیقرو هد ۴

 ؛ شلآ هد ینکلام نالاق  بولوا لئان یخد
 ضعإ «هع وا كلام هنتلود اموو نوت هلهجو وو

 یفلن ایتسرخو + شمالشاب هنعضو تاماظنو تاوق

 سلجم كو رب هدقننزا هد ۳۲۰ «ن

 صوصخحم بهذمرب هدقلن اتسرخ «هلا دقع یاحور

 درط نداسلک ی ( سورا ) نالوا یحاص

 ۰ یدنا شا ین یرلعب اتو <

 یلغوا هلیسارتفا كن ( هتسواف ) یسهحوز هدعب

 وجا دیحوت

 شیدا نیعلت و

 .هحوزو ؛شعا مادعا قحریغب ی( سویسیرق )
 شمر دق لتق یخدینوا «هجیالک ۲ یتسارتفا كتس

 ییسهبصق ( سنار ) هدنخرات ۳۳۰ . یدا

 «نم زت و عیسوت یهبصقوت «كرەهدىا ذاجما تخعیاپ

EETهاتفا صا هنعسا  EOEینعب سیلو و:  

۳۳۹۰ 



 .تودناتافو هد ۲ ۷ .یدشعا هی هرنیطنطسق

 هلب رلعسا ناتسن وقو سناتسنوق «نیطنطسا ینکلم
 ح و ( سالد) کو هنلغ وا چ وا کک

 .*دشفاب €20 نالاس۲)

 ء بولوا بقلم هلییقل « منک یسعکیا 5

 هد نخ رات ۳۴۱۹۲ . ردلغوا هوس كنب ر

 هتسهصح هدننافو كرد <« بوغوط هد (هلرا)

 هناترب كوس هللا ابنایسا و ( هسنارف یم ) ايلاف

 یردارب «بوبعا تعانق هلک ز ول .«هد هسا شع وا

 « هرزوا كعا طض ید یسهصح كناتسل و
 هدنحشرات ۳۰ هدنلوخد هل رکسع هب الانا

 د نیبملوا لوتشفو نولعف هد لک ۱ )

 « یللاقص » یی ( تانوغو ) مس یاب

 هدنسیدالبم خیرات 1۸ < بو لوا بقلم هليبقل

 د ر ناو تیاتر ک۲ی رد
 + شاوایروطاربعا قرش اکرتشم هللا سویلقارهو
 هدهبننطنطسق هد ٦۸ ۰ ؟ شا برح یشراق هرلبرع
 کیا تیابنو یر دا دقع یار سلجرب
 ا او ترش یوا له عب رداو
 . ردشعا تافو هد. ۰۸۰ < س تل دنا

 بقلم هلیبقل ( موریوق ) ٠ یس درد ب
 فلخ هم( نایروزا نوئل ) یردب هد ۱ بولوا

 رل «بولوآ مبات هنیهذم راتکش تبو ؛ شلوا
 ارا EE رلناقسرخ یاس ندا تدابع
 هد راح یی دا یثراف هرلرا غلب هد ۷ ۰۵ و

  زدعلوا لودقم

 یلغواكت (هنرا) هلا نو ی درد د

 «هدنتافو كتب ردن عقاو هدنخرات ۷ ۸۰ «بولوا

 هلشاصو كنسهدلاو «هدلاح یعادلوا هدنشاب ۰

 ءو رادا گن هنس نواو ؛ شعا دومق م

 یس-هدلاو تبقعرد ,« هد4هسیا شل آ هنلا یروما

 ليم هنیرلزوک كنهجرت بحاص «هلطبض یتهوکح
 تافو هد ۷۹۷ هلریثات تو هراعب و ؛شمر.دکح
 . ردشعا

 لغوا کلیساو یلهینودک ام یبیع 1 دب
 سوت ندنفرط یرد هد ۸ «تولوا

 تافو هد ۸۷۷ هدننابح كردن و + شفلوا نیت

 ردا

CA 

 هب | (تنجوریفرود) یسیجتدب

 . ۰ بوغوط غوا كول فوبابف

 و نکاەدشای ۰
 هد٩ هو + شفلوا طاقسا هد ٩۱٩ ۶ شمشیچ هتخ

 ؛هروک هننیدناوانظ هد ٩۵٩ .بوقیچ هتخ انا
 لاع .ردشعا تافو اموع-م ندنفرط نامور لغوا
 هرات هلباتکرب هدنقح كلم "هرادا «بواوا مدآ رب

 ۱ ردشقارب راثآ ضم) راد

 «بولوا یلغوا كنامور یجرب یسجزکس
 هلن ز دارت ییاو هلی ردب كد هن رات ٩ ۰ ند ۹

 . ردشمروس مکح ۳ قم

 12 .بولوا یغوا تنامور یه دا ىس: زوقط 2

 لیساو یعکیا یردار هسیکسیع ز یاب هد ۰

 داد نخ رات ۱۰۳۵و ؛ شلوا فلخ اکرتشم هلا

 هدروک ذم خیرات «بولوا هدنلا كنیردارب مکح

 ۱ کیر مکسح اد رم « هلکع | تافو یردارب

 ؛شمامهلوا قفوم ههرادا نسح «هد هسیاشمالشاب

 ۰ ردشعا تافو هد ۱۰۲۸ و

 .« ناولهپ» یی ( قاموئوم ) یسیجاوا -
 تكامور یحعچ وا مد ۱۵ ۲ «بولوا بقلم هلقا

 شیک هت لبيس كن ( هوز ) یسهجوز لرط
 ` كنكلاع رایقوع هلغا وا نوکشود هتهافس و

 هب هیرص راکنچبو «شعا طبض یرلفرط قوچرب
 . ردشعا تافو هد ۱۰۰ . یدشلوا لخاد

 فورعم هغد ( ساقود ) یسجرب نوا
 ییدلوا یلغوا كصخشرب هدنعسا قنوردنآ «بواوا

 هغالغوا ندنفرط ( سوتنموق قاسيا ) «هدلاح

 «بولوا فلخ اکو هد۱۰ ٩۰و ؛شفل وا لوق

 كنو . ردشغا تافو هدنشاي ۰۰ هد ۷

 رادناموونو ؛شعا اغ ینکلامراتیکسا هدنامز
 ِ ا طط ىەرالاق

 ا د ) یسیجکا نوا
 .ردنریخا كرار وطاربعا مور هینیطتطسق «بولوا

 ۱:۰۳ «بولوا لغوا كعولوتااپ لئونام یجکیا
 یردارب هد ۱۸۸ 6 شنشوط هدننخ رات

 هد ۱۰۳ و + شلوا فلخ هفولوئلاب ای
 . ودرا ییدلیا قوس كنينا ناخ دم ناطاس

4 



 هده رام قرهنلوا اع هداوساتسا ندنفرط

 ءبولو ماتخ قاود امور هلکن و و ؛شلوا لوتقم

 ردوا هام تلود تخ ی رهش هنیطنطسق

Eید یرب رگید هلعتا و | ني  
 2۱۰۰۷ کیا رف رب و

 ندنف رط تا هرناترب كوس ه دنس دالبم جرات

 «بوشل رب هد(هلرآ )و ؛ شغ وا باغتنا هنلروطاربعا
 روطار یا «هلا هظفام ینماقم تدمر هل رلتیبلاغ

 شم ردتباط هح یخد ء(سو رو وه)

 هد ( هلرآ ) و هدنح را ۱
 هجنربک هلاو ؛شقا روبج هاست ؛بودا هرصاحم

 رلاروطارعا یمس هلمساو . یدا شلیا لتف

 هی کج 1 ی راضخ دهسا یک لخاد هسدادع

 . ردرلشمرب و یمات نیطنطسق ىع وا

 هد ۷۰۸ «تولوا ندرلابا 3

 1 ۱ نیطنطسق

 . رداص الا فارس . ردشعا تافو

 یجج وا باب چ

 هدنګ رات ۷ «بولوا هدنسامدا قلاب ین

 ؛شعا طبض یناقتاو هدننافو كب ( ولواب ) یجنرب

 درط ناو ندکداکج لبم هننرلزوک هد ۷۰٩ و

 تافو بوایکج هرتسانم رب ؛قرهنلوا جارخا و

 « هد هسلا

 هد ۷۱ ۵و «شفلوا تاختا

 هلوساو یخد هدننامز تناسا

 هنر
RE 

 .ردیسیلصا مسا كن بهش رهش

 ] « هل رورب تعح | رح هنسهدام « لوساتسا ۳

 ها ططش
 ارم »] .یناروطاربعا مور

 تعحاح هم دام « نوش

 یفیدلوا هعلقرت هدنراوح باح ۰

 . رودیا ناب یوه توقا لو

EE۱  

 . رودنا ناب یوه توقاي یغیدلوا هدلبرب قوج
 یر, ندرلهبصق كچوک فورعم هلم“ ( ولتساق )
 ربکب از هداشرفآ لقوح نبا .  ردکرک هساوا
 یخد ینغیدنل و هیصق ر هع"ا وب هدد زح داب هدنتهح

 قشمدهدنس هطخ ه رد هدتنلدیا

 یراعشاو وانا رزکب هماش

 هنفر دلشالک ۱ ندنف رعت اس رکب «هدهسرول دا ناس

 هزس هبصق بولوا کت هبح ات مساوب هحاروا مراد

AV نس ق 

 تعح | رھ 5 « رزوت «] راس د ( رزوت )

 ]> و

 فآارف هدنراوح هفوک فطانلا رب

 لر هدنسقرش لحاس

u 7یدروینلو یعضوم . 
 هد رڪ اس هدق و راف بانج تفالخ هدا ود

SLEه راح ر ه دنندب ا نارا هلا نیسم  

 كنيفقثلا د وعسم ن ديبعونا ران السم «بواوت عوقو

 ینیلکت كرلبناربا هللا راشم . یدبا هدنندایق تع

 یکعا برح هدفطانلا سق هلزواجت یربن هنرزوا
 .نرالوا هنا یار كس تا وقف
 لادنتسعم یکی نیداوا 9 یس دنک «هلکعا زواج

 یفک ۰ ۰۰ یخد

 و

 ها ۳

 سیخ ن دلولا وا ندنسارزو یهاعلا دهاحم

 : ردشغآ و و طقسم كنساطنسشا

 . یدشل وادیهش ام ور

 بی رع ندنلامعا هاد هدسل دنا

EL 

۰ 

 یزدماد ESA دوش

 ۳ 1 ا
 کاب ویلیف نالوا یهلکسا و هدنقرش هرتم 9

 ۳۵۳۲۲ ۲۱ هات ی یو هر و
 هدیقرش لوط ۹ هللا یلامش ضرع

 رها مرغ. وفا 0 ی رک یال اا عقاو

 نادناموق < یر عماج چوا نوا . یسلامها

 ندننامز هیمالسا تموکح نانلوا ذاخا یسهرتاد

 ۰ یسدادعا تم ۰ ارس حنصم كن 4-1

 «قیمج هقیتع را ۲ «یهزوم ؛یرهسردم ددعتم

 - هتسخ «یسهقناب .یسورتابت « یسهطوا تراج

 لکشلا بر ربش .ددراو قاسم او یمن
 « بولوا سسوم هدنرزوا كنابق ر كسکو و

 بونج زکلایو طاح هلا هردرب نرد هج چوا

 ثلهرد روک ذم .ردطول هغاط ندنفرط یرغ

TTتل رد  

 E FF ك یمقوم دك روش

 یاعش ینیدنلو كنسهعلق ناناوا رمن( هصقلا )

 یانرد ات

 ثاهرد ول یربن ( لمرلا یداو ) ناک ندب واج
 یر وک یا مدنششوآ تهزد ۰ راق ۲ هدنجا

 نالوا فورعم هلکغد ( هرطنقلا ) « بوئو

 « هدهسا هرعم ۰

  EAهلکع ا عافترا ۰

Na ۲ ۰و ۰ )و۱ های ب ( 



 ۰ ده " س ےک

 ن س ق
 هدنرزوا كره هقشب ندنو هردلزوکو نیتم یرب

 هردراو یخد یسیرب وک ی عیبط ترد شلیوا نداق

 «بولوا یلماض زکس كرب ندنرلعماج
 د هدنح راخ اک ردکسکوپ هرم ۵

 رلیلامور . ردراو هلع جاقرب یواح یرآ هبفیص
 هد هسب 3 رم تل یا ندقازوا یخ هر هنیطنسق

 هدنلاح هبارخ یرادن وص یرلقدلوا شاپ

 ی هرانم

 راه را ید ی را داف م ردرل شا
 . رریوچ نمرکدرب دوی كي « كرهلیدلکوت
 هیندعم هایم یلکیاج و لرو ول هدرا اوج دل نیک

 لاها . ردراو یرلهعلب اق لم ۰ توقبح

 هلا هیجارس و هیغابد تالوم یرب ندیکسا
 . راراباپ تاحوسذم ی لکو سونرب و مارحا

 لی کیت ۵ تولوا و سا یا كب هنیطنسق

 هدنج . دا فور هلن( ههرک ).مدننامز
 كن هنطنطسق ندنرلروطاربءا امور «بولوا بارخ

 یاب

 ۳ هلتتس هنعسا كنون هلغفل وا ریمل و انب

 هتسلا دال رعو ۶ شفل وا هی

 3 ردشفل وا طض هدننروص هنلهنسق

 ندیکی هل سام نیطنطسق كور نالوا

 ہا ول ۵ هک

 ریمد هسنولو رازجو هلویبلیف نالوا

 یلیخ راجت ۰ بواوا طوب م هلیراطخ لوب
 : ردکدنشیا

 فن هسنارف كسارج . یتلایا
 میسفت ہرا کمندکد ک هنسهراد |

 «بولوا یساق رش هاو یر SE ینیدنلوا

 .رد ر ا لاا نارهوو راز ا اتکا د

 یار ا ون .هلیتلایا سازج اغ قاایا هن طنسق
 E E E ا
 ۱۹۱" oY یس هیس ا . ر د
 یئک ۱ ۰۱ 4۸۸ یسیلاها و هرتم ولیک می

 رلیبنحا راس هلرلزسنارف یهدننایم رنو «بولوا
 ۱۰۰/۰۰ رایدوپ و ی قم آ

 رکیدنالوا برق و قحر «هلغلوا هدنرهدار

 ىلحاس .راررزسم یک ندرب تو برع: یسیلاما
 . هاج «بولوا دو رط مرتم ول ۷ 6 ا

 یزفروک چ وا هایرلع"ا یرلز فروک هنو و لیویلیف
 77 هیعلشار و

ِ 

۱ 4 

 مومع یبیضارا ۰ ردراو یسهلکسا ش

۳۸ 

 ۳ نرالا ی نی چوا اقفوت هنک كربازح

 . ینریرب هبونج ندلاعش یرلهقبط ارحو لت ؛لحاس
 3۲ یرارب نالوا برق هلحاس

 .دعاسم هت الوصحمو تاتاس عاوتاو یهضراع قوح

 یرلتهج لابج ندبا لیکعت ییهتبط یینکیا . رد
 ك راتوا هفلح « بولوا یاوه ترسو عفت سم

 امرخ هسیا ج ار . ردر یی هر

 لصاح جارو هرآ رادقمر و ی وا ین رلحاغ ۲

 لا . ردنرابع ندرللوح زسوص هلراحاو ردنا

 قا هک رد رلغاط ( سروا ) لاج كسکوت
 راوّک یهدنتبح اک یارعص ی هلل ام کد

 كسکو كا تلا لو . رو را ندنسهلام

 یغئاط ( هاش ) نالوا

 یعافترا هرتم ۲۳۲۸ «بولوا یسهطقن كسکوب دلا
 هدن رلنب خو و لحاس هلا هلساسول .ردراو

 ۱۰ رم یمتکنارب شلرآ هل ریداو دارابنا كوب
 ۲ 11 ل بولو فال

 ۰ ندلواو هرم ۰ ید كنرارکیدو ۲۰۰

 قوح یسراح هایم .ردراو یرلعافترا یغاغآ

 هک: ردو یوا ا ود هزیکد ا «بواوا

 ۱ 2 د قدی شرلو
 كدر قرق .ردسونس یداو و رسکلایداولا

 ۰ ردنا تقعل

 دكرازج نوت یسهورد

 هنغامرا هدرڅ توری هسوت هدیغوح ندنهأیم

 زکلای یرلوص ناق یرغوط هبونج . رولکود
 هراوک مقاط رب ۰ بوق | هدنرام وم رومغاي
 ق هام ار < ندنکیداکود

 هنیرب رب یرلکوس كا كرالوك روك ذم
 ( ریکلم طش ) و ( ناورح طش ) نالوا طوم
 هل راقاق اطب و رالوک هرصرت كحوک اهد هک رد

 ا هلنا ( دیرطاطش ) یهدن ونج كلوت

 ق1 ندرح تس یرلعقو» ككرلنوب ۰ بودیا
 هرکد هل رفح لودحر لادن زف زوک سبا « هلغا وا

 اش 9 2 تتلابا . ردنکع یرلل و

 ره هک« ردراو لوک كوبر یکند هلع“ ( نذهاا

 ص وصال عو زدرلن و «بواوا طاع هلرلغاطندفرط

 درامنا قوجرب نا ندهنده لابح یهدنف رطلاعش

 .  یکەدلامش هایسهاسلس ر .ردیا مج ییرلوص
 قوحرب چد ہدنیسق ل الت عقاو EAE لابح

 ۰ ردوو
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 (هرازف)هدننرق یسهلکسا هلو .ردهرتاسو اش

 در ازح یماوه . ردراو لوکرت ثكحوس هلی |

 دعاسماهد عار وطو لدتعم اهد ندنرافرط رتاس

 ىرلعافترا تو ۱۳۰۰ هللا ۰۰ . هلعلوا

 راخذ راسو یادفب هدنرتهج نانلو هناا

 فالتا هاتقو رد هنره یرلن امروا .ریشیس ییا كب

 رلنامروا ندیکی یتموکع زسنارف «هدهسیا شقا

 .ردهدایز ندعود کی نویلمرب یمهیعس ةحاسم
 تاناوبح درک هضرا تاال وصحم كرك كتکلم ۲

 هل رشکت تكنسیلاها یدازت كنتور هحهرتاسو

 . ردنق وتم هنناکسا هدنتس یدادعتساو تعسو

 ینیدلوا هدنرلفرط شمب كربازج یخد هدتلایاو
 هءرادا یرارب شعب ؛بولوا هرادا ولرد کیا یک

 . روینلو هدنتح ه رکسع هرادا یرضم و هنکلم

 لابوروا و رب بونا هنتلآ طابضنا هلیماع

 هیکلم نیرومأم یرلرب نالوا نوکسم هلبا یلاها
 هبهبحان ۰۷ هلا اضق ٩ « قرهشوا هرادا هللا

 بواوا نوکسم هلا هلسم “لاها فرص ,ردوقتم

 هبرکسع"هرادا هسیا یرارب نایلوامار هلیماع زونه
 .رد واح ینهبحات ۲۱ هللا اضق ٤ «بولوا هدنتم

 هس ون دلرکو  هعضارا تعسو درک مسق یعکیاوب

 . ردهدایز اهد

 هدیاتسراخ ( 0 ما

 I نالوا ۱ دارفنوسق

 ( هست ) قرهلوا هدنلاعت هرتمولیک ٩۰ كنب

 «بولوا هبصق زب E اضق هدنرزوا یر

 . ردراو یسلاها ۱۷ ۰

 ۳:۱۰ یسهیعس ٌهحاسم كنتلابا دارفنوسق -
 یشک ۲۰۷ ۰۸۰ یسلاهاو هرتمولیک عب

 یسخضارا . رد ( نیدصم ) یزک ص « بولوا
 نکا ربغآ یماوه « بولوا لقلقاطب و 6.

 هنسهدام « رقنس قا » ]

 [ ۽ روی تعجایح ۱ هل ول ۰
 ر ندننافاضم هلطلط هدسلدنا را
 ریهاشم ضد و یغنردل وا هبصق هرزشف

 هد « نادلبلا مي « ید لو یتشنم كالع

 د

 یهداناسا یعءب مکن كر راد رع هات ۹

 یراکد رب و هنسهعسا و هطخ هل

 ] .هلر وس تعحاص 7 «هلمشساق» [ ۰ ردعسا

 ز :ندنلاحا | ه ره افشا دنا ۱ 4
 سه نولشف

 نویارغح غل دوا نصح 3

 IE ET برع

 ربعشک » ] . ردیبرعم كريم 2 » « د رودس م هک

 ندنسامش ناربا ( دمس ) ا

 ود وا تاب

 عایا رد دشابوت قوش یزا ات هرطق

 ام عراد مج ماج یوزرآ را ء رقاک

 قخوسزا مينا تمادن كشا ۷ .تسه

 E هلروس تعحاص هنسهدام

 ۳ عراد ج هدید ردات تاسو شت اَز ح

 هبصق رب ندر رب دالب هدب رخ
 تاشو ناب یوم توقاي قفیدلوا

 رويدا

 م ه دام » ىلدوغرو_ط « [

ET BU f Se 
 هرقو هدنساضقو قاعسبحاصراصح هرق كنتالو

 كا وک رب نحو یو هزاه ها دا راصح

 میان هتغاصس هنوق كدتالو هنوق س . ردهبصق

 نادم  Eهدنساضق ولالا كنغاع هکتو
 هر رق كوس ايو هبصق كج وک یا هلع"او ید

 راصح كرلرہش مساو هک" نر ورا

 . زیارت و هتنرهملق ياو هننرلع-# نالوا هدنجلا
 یلعو هراهبصق قوحرب ا دال٫

 هدرلحاو یهدنجا لوح صوص2ا

 هر هر و مک شم قوح زا و هعالق نانلو

 رصف

 مسا نیرو هشرهارخ هقبتع نادلب شمو

 هوس| رب هقشب كنسهلک رصق یرلضعب « بواوا

 هلکماس د ( رصقلا ) هداس یرضهو هلتفاضا

 هدنحاو هرم كرصم ینورعم كا .  ردفورعم

 و عقاو هدنبغ هرتمولبک ۲۰۰ كنهجرج واو
 رابلامور هک« رد الوا عماج یلاها ۰

 لاقترو هدنفارطاو یرلهارخ ضعإ هلاق ندننامز

 هلب رلهحاب یواح ین راجاغا نوتبزو زوم «ران
 . ردراو یرلغاب

 | ید نت را
 تب 1. ۷ 1



 ر ص ق

EEN EE 
 و هدنتلابا ناتو ی ریس 2

 دودح قرەلوا ہد رع ورتمولیک ۱ 3در تكقاعنام

 یرب نا ولح ما هس رې هلادو هد رف هساغع

 هیصقر هدننرظ ثنراهارخ ناولج و هدنرزوا
 ِ هنارخ قوحر ها ندنابناساس هدنفارطا «بولوا

 یراثآ راسو لکیهو همنصم هينا ضعبو یر
 . ردراو

 کلا لمع و
Nیه دسل دنا و €  

 بولوا هبصق ر هدنسنشزاف 2 هار زح

 . رماسد ) ریغصلا رصقلا ( ه دلاح یيدعش

 ەل رو ةا

 س ۳ 2 « 4 ۵

 2 Ea at 1 لاا رے

 [ . هلروب تمجام ) °
 (هدرازح یقمی) هد رغم لا

 ۳ ۰ ۰ مال

 هبصق رب هد رو نارهو سول 4

 . ید

 هدنا رب دم مویف ك ر صم

 4۷ كموشا هت دمو

aلدنس رغ لحاس كن و راق ةکر ب ہد رع  

 e «بواوا هارو ر هدهفاسم كلەرتمولىك ۲

 - هنارخ كدیعم کیا هااق ندرلبلامورو ندرلیرصم

 نوراق رصف

 . هلراهګاب و غاب هلیتقو ینارطا . ردراو یرل
 جارخا ی راک و کر لبرع مولا ؛ بولوا روتسم
 رانا

 اور ده ف | ۰
 E 1 ّس ناو رک

 ۷ لکشلا یورتاد «ینیرمش م.اج كوب «بولوا
 یسیشراچ كلویب «یسهعموصرب یلاوتس قوجویتاق
 هدنراوح . یدبا راو یرلجحرهص هل راماج قوجو
 یسکیا .یدبا راو ید هبصقرم هلیعسا ( هفاصر )

 یربش (هداقر) هلب راضاقنا .بولوا بارخ هدکلرپ
 مدارا هد ګرد ٤ ناوریت رصق م یدشلناب

 باغا ی تونل وا سيس ات ندنفرط باغا ن

 ك یدشغلوا ذاا شم کت ۶ رک ندنف رط

 ترقی 6 تا 5 د
prكنس( رىا )داسقا ۱ تر  

 ۱۰۰ كنهعط و اب ساق شا هم ولك 5

 ك ( سوتللا یداو 3 قرهلوا هدنن ونح هرم ول

 )0 >“ «بولوا روش ر هدنسل ام لحاس

 عماوج یهرانم فبرظو عنصم ددعتم ءیسلاها

۳۷۰ 
 ٠ لاقترو رورشم و یسراظنم لزوک 4 همت

 هجرلبلامور بول وارهش رب کسا .ردراو یوتزو

 رهثول . یدیا فورعم هلبعما (موووت مود وا)
 ۱۵۷۸ هدهووا ۱9 دیو را یس هاکسا شب رع هلا

 یرابلزیکترو یرلن السم برغم هدنسپ دالیم جرات

 .ی(نایتسایس)یرالارق «بودباناشی رو مزهنم یک
 . ردرلشعا لق ید

 نسم رق هلا .نادمه ج ۳۹

 (O ۱ دوکتکر صق

 هبحات ر هدننب روند هلا نادمه یو هیصق رب

 .ردشفلو یأر طقم دریهاشم قوج رم «بواوا
 رصق . یدریلسد ید ( صوصالا رصق ) هد رع

 . ردنونظمو یو ید یفیدلوارب هلا نیریش

Eییدلوا هبصق رب در  
 هدنرات ١ مالسا نویفارفج حل ی

 ۰ ردروک ذم

 هدنفافسو تالو دادخب ِ ۳

 و ۳ و ۱ و صد
 «بولوا هرب نالوا یعافترا هرتم ( ۰ هد رع

 . ردواح یراهارخ ها ندرلننادلک کسا

 هدنسهطآ (هیلعس ینعی) هیلقص

 دوس مقاو هدنکنا كغاطر

 «بولوا روکذم هد4- ع بدک یی دوا رمشر

 هبصق ناسد یاووج ورتساق هج ایلاتا یدمم

 2 رویلشالک ینردل وا

Ais 0ه رهاق دوك ینا " 

 ندنفرط هیمطاف كولم هدرصم ۱ ۳

 ید «بولوا یارس د كوس کیا شلباب

 ؛یدروینلو هدنلوص یرکیدو هدنغاص كنبشراح

 .س ) 2۳ 2 یارحب یا كنهرهاقو

 ۰ یدربام و یان ) ن رصقلا

  دشلرب كراب وما هلرایعهاهندشیرف 8

E8بولوا یرد كفانم دبع ۳  
 هدنطب یعشب كزمدنفا ( ملص ) تماس ر

 ۰ ردیرادح

 دیمص هدنسیپیغ لحاس كرجا رحم ۱ 7
 كنانقو هددت ردم انف كرصم

 | هنایرصق

 بواوا هلکساو هبصقر هدنقرش هرتمواک ۲
 نکل راط « یی رش مماج 4 «یسلاما ۷۵ ۵: *

 هدتماسح هترواو یرلقافوس یرغوطو زود



 EL لوا ا ناب ِ ر

 كترا رب كلشوا TET زاعح هلارصم «بولوا

 ی ۸۰۰۰ یسلاها تقووا . یدا ساربا لحم
 یلاعش برغو هدنجراخ كن روس .یدنا زواج

 یسهدرک انب كناخ ملس ناطلس زواپ هدنتپج ۱
 هلعما وب هدب دا تقو تن .ردراویمهعلق رب نالوا 3

 نالوا شمول فورعم هلیما ( یسوم ریصق ) یو _
 هرم ولک ٩ كنکدمش یرلهمارخ كنه ق

 . ردهدنلامش

 7 رب هدنرلطسو تل. رعلا ةريزح ۳ ۱

Eهایش . ر ۷۳0 « بول وا ۱ " 

 انهد یغد ًابونج ؛ اهلا دحن اقرش < هللا رمح

 ىلا «بولوا مسقنم هب یکیا . ردطاحم هليا وج

 مبات هجا ا ۳ ی تونح نالوا زودو

 نالوا هنکسکو ب . رونلوا هرادا هلبتفرعم یخ اشم

 یسجرب . ردعبات هننراما رعش هسیا ی 0لا

 ( رامد ) و ( هفینم ) یهدن رق هرونم هدم
 كلهرتم ولیک ۲۰۰ داد هنلابج قیوت ندنرهبت

 .هدار هرتم ولیک ۱ ۰ 51 «بولوا دتم هدلع

 ءهلغلوا كعد « رب قاموق تبنم» یعسا .ردهدنرل

 نودا 6 تولوا قدصام اکو و ساغ

 قوچ كيو یسهبرق كويب شمت" ىللا «یسهبصق
 هرم کیا رب قارب وط . ردراو یرلیوک كحوک

 یرلویوق بوقیچ وص هدنریره « هلففلوا رفح
 قرطره « قرهشوا قس یسضاراو « ردقوح

 ؛نوتیز .موزوا هللا ریاخذ یلیخو «رونلوا عرز

 رو رهویم راسو زوبراق « نوناق ران «یصیق

 هسیا امرخ . رولوا لصاح هرئاسو قوما رادقم

 نشي هد رعلا ةرزحو یو كا كننالوصحم
 هدننب یزا هیرق هلبرلهیصق . ردیسا كا كنسانحا

 ارجا ید تراجت یخ « بولوا یک غآ رللو
 یسضارا هرزوا تموم .روتلوا

 اد یر هم ضعب هدنعاشرا هرم قرق زوتوا

 یراهود یرافارااو صوصخم هاروا هک« ردراو

 كچ وک شمب راراپ هتغابد ید یرلهویم هکلسب
 رب لزو هتکلع ۵ بولوا روت سم هلراحاغ ۲

 یسیلاها نالوا نوکسم . رریدتا ادب هرظنم
 ۰.۰۰ یندنفرط رحاس ضعب

 .هدهسلا زود

 هدنراهدار ۰
 تص حح ححح ا ۰-۰-۰ ۰۰ ۰.>>><>> >> ۶ ! 3 س

 نیشن هه ضعب هتشب ندا تونل وا نیش

 "۰ ردراو هد ی رلت مشع ۱

 ندنسجرب ها ی مشق نالوا تاکو

 «بولوا ریرب زود هن نکل عفت رم ردق هرتم 4

 «هقشب ندقدلوا لو كب یراوصووق یخد كوب
 روما و یرلیداو شم راق هدنرلم سوم روعاب

 شم ردنا هظفاحم ردق هنر هتروا کا زاب ینر وص

 یسضارا یخد كلو . ردراو یرلرب نوقح

 لیتیلکو یعاونا كراهويمو راخذ < بولوا تبثم

 هدرا وم رثک ۱ یغناریوط «هتشبندکدشیس امرخ

 یک ردس «قس خط یرهو هلرلتوا یک دز

 یرلبروس هودو نویوق بولوا روتسم هلراجشا
 ردق ۳۰ ۰۰۰ و یرلیوک ردق قرق . ردقوح

 :تولو 1 یبلاما

 لاها هدایز قوح ندنو

 ردق ۳ د یسلاما یصق . ردراو

 « هدهسرللکد كلام همادنا نسح و اضعا بسانت

 . ردرلمدا نک اس اهدو ناتشیلاج امد ندرلنوا

 تعفنم و هلیح كرللزاجخ هيب رقلابسح قجنآ
 jb هب FEE اک E E8 رب

 هدکشا تراجت یلبخ هبا ماش هلبتقو . ردشعا
 < نکیا مع و اما وا دیس قوی اند

 3 نالوا ۳ 0

 یهراصخ

 ماتخ هنس رتبسانمو طالتخا و یصعت كل اھو "

 . ردشمرب و

 یخد هنیراتمح رعثو دج تقو یخ رلیلهصق
 ودح نع نیراذوفن و < هیرتاد بول وا کاح

 یرار و هد نکا شا مو و

 تاو اف هس رلشاب A كر هدا باغ

 مبا هنماما دحم « كرلدا مار ندنفرط رل اهو

 اشاب میهاربا للرص۰ . یدرلشلوا روبح هغاوا
 رارلیصف :ه دنکیدتا قوس رکینع یتراق هرلساه و

 یشراق هرلساهو ع رک اسع

 كم هیاشاب لقتسم اهد هدعب <« هدهسراشء رول

 ؛رلشلوا عبات هدجم .كرهشارب هلرلباهو فلیدیما

 « ندنرلکد مهدا لمحت هنمکحت كراباهو قج او

 ضرع هنعش ریش رلیکهدلاش هدرلنامز نیش و

 4 ر هلا هرناأم

 د هت حد راکه كونج ۲ شا تعاطا

 لئات هر هراتخم "هرادا E هل طرنش قلوا عبات

 هفتو تاه چ e ندهباحم ماشم «بولوا

E AL 



0 | 4 ORA RIE ga AT ra 
 ي ا

 : ت طقا
 «رل هسنلآ هنت همظتنم رادار .ردرلشقا ر

 ندمت لیخ یرایدنک كرڪو یرلتکدم درک

 ۰ رارددعتسم هب قرتو

2 

 ۱ اض

 [ . هل روس تعج

 و « یعاضق هللادسء وا » ]

 هدننامز هیسایع تفاح

 نشدتس نداد را ۱ نابلا بیضق

 ه دنا نسج اودا ا «بولوا زقرت هرعاش

 - وضح دادشرانوراهو « ی دا یه راح كرب

 هعطق وش . رد وص یغنیدلوا

 اردن وچ راغشا ییدلیوس "ةهادب

 لقب نامزلا ىدل يقم اي
 ع نع هصعشب دیعبو

 اضازا تسل ت دا فر تنا

 ناد لک نم یا یدا یهو

 هیلقص گرلبرع ( هیناطق دوخای ) ۱ هلاطق
 هدننسهریزج ( هیلطس یی

 نفع یه

 «هناناق» ] .ردعسا یرلکدرو هننرپش ( هداناق )

 ۰ هلروس تەح | لح ودام

 4 ( . ندنسلاها هفوک 0 تش

 « بولوا نوتاخرب ندجراوخ و ۳

 ردب . یدا هروپشم هلیتواکذو لاجو نسح

 هلغل وا لوتم هدننابم جراوخ هدناورهن یرداربو

  الغاب یک « ( هضر) یفترلا لع ترضح

 نا نجرلادبع نالوا للاط E بو

 فیلاکت ییدسا «هرزرا قلوا نیا . هم

 شموق طرش یخد ینلتق كنلع ترضح هدئنایم

 . ىدا

 ناخ دزاب ناطاس
 ا ۳ لوا

 هع رش مولع «بولوا نیش ص4 اشم ریه

 . یدنا یحاص الوط دن هدفوصتو

 . ردنا تافو ءدارزا دۇت ۸۲۱ ؛بولک

 یاتک رن یواح ی هبعرش لئاسم یقاعتم هنالص

 U توشیروک هللا الاروع درد راو

 .ردیو م یکیدلیوس رازوس 3 یجا و ۳۳۹
 مو هدىلهد | كب ن دلا

 الاس ناروس

 ىه و تولوا ۳9 o ه روغ

 |قیذا ن دلا بام

 هب اسد هد زا

  a EDای | 1

 با طق ۲

 - اع هتب راهدام « رابالانا »

 قد رد :NS زرش یا با نوپعم
 : E ناتسدنه كملاراشم ءنكيا مدا رب لصالا

 .. .هنیرزوایمعا طبض ینکلمو هبلغ هنسهجار ریچآ
 هبهحوتف« كلام هجرت بحاص هدنخرا ۸

 «هلطبضخد ین لهدو تاربمو ؛ شغل وا نییعت لاو

 «ندنکیدتبا عیسوت ردق هب هلاکنب یتساکلا
 هد نخ رات ٩۰۲ هدننافو ثكنروغ ندا باش

 جات رب هنسیدنک ندنفرط دوم نیدلا ثایغ ینلخ

 بطقو رو یلاونع ناطاس ریازب هلا تخنو

 تم ودح هنس ۵ «بودا تطاس نالعا هنسوا ندلا

 نت هدروهال هد ۷ PE دک دوو

 ینلخ هاشمارآ ینللغواو : شعا تافو «بوشود

 نالوا ندنعماوح كو ك كنناهد . ردشلوا

 لیوح هنیلسم دعم ندهناضتب ی ( دصسم ماج )
 « بولوا تاذوب ندا هيم ( مالسالا ةوق ) هلا

 یخ نیدلا ءالع هلبا
 نروس E هدہاھد .ردرلشعا نیزتو حیسوت

 : ردکص ندهبنآ تاوذ یسهلالس

 شقل ۲ ندلا ا ۵ دل

HN كلا ندلا طق ١ 

۰۷ 2 

  ۲ N ERTشتل ۰۷

  4شقلآ ن زورن ندلا نکر 1٩۲۳
 تن تر ناطاس ه ۱۶۲ ۳
 ٩ ا مار 1۳۷
  ۷زورف ن دوعسم ندلاءالع ۳۹

  ۸أ 4“

 ٠ شقلآ هیدنب نابلب نیدلا ثایغ 133
 ۸۰ شقل آ دیفح ده ۱۰

 1۸۸ رخ هاش زورف نیدلالالح ۱۱

 3 ردشاب كن هبخ هلالس هک)

A EE (هحاوخ 5 2 ۱  
: 9 

 وو كياتسدنه ر ایتخت نادل بلع

 كناربا لصا نع «بولوا ندارعشو ندنخاشم

 هدنخحرات NN ه دلاح ینیدلوا ندنتهح ناجدنا

 . ردماتا هاکترایز یر . ردشعا تافو هدلهد

 .یدیاندنسهذمالت لج جک رکش نیدلا دیرف جش
 . ردراو یلاولد بت

 ۳ ۱ هاشهزراوخ ن دلا بوق

 یسژومكتل ود و و یسیجنرب كنس هلالسناهاشمزراوخ

 و
 ری



EG ۳ 1 ۳5  

 «نکیا ندنرا هل و “قو a ف د

 هدنح رات CAN ءشفلوا تست هتکتناو مر

 هس رت كوا هجرت بحاص .هن رزوا یاافو كنتوا

 هلغلوا فصتم هللا قالخا نسح یسیدنک ۰ وا

  تودنا هغااسم هدقل راذک رکش یشراق هک

 «ندنفیدلرآ هحهرُذ ندنتعاطا كا هبق ولس تلود

 -راوخ) هنسدنک ندنفرط هلا راش« رعس ناطلس

 .یدیشلرو یقل (نیدلا بطق)و یناونع ( هاشمز
 ناطلس هن ءهرکص ندکدروس تموکح هنسزوتوا

 . ردشعا تافو هد رات ۰۲۱ هدشنامز نی

 لالقتسا نوتبسب نالسرا لیا هاشمزراوخ ینوروت
 تعحاصم هنسهدام « ناهاشهزراوخ »] . ردشعازق

 [ . هرو
 E ۱ یعراش نی دلا لب روع ن رھ

 تافو هج هرکص ندنخرات ۷۰۰ ۰ بولوا ند

 : ردندنراعشا هعطق وش . ردشعا

 الهسوانزح یرسلاقیساقش رع رقق ق اس ایا
 لصلا الا اقنلا دعب ابو هتعترحو بلعللاق تفلت

 تم ول دن |ناپجه اشن دلا بطق

 ه رق د رد

 یزادنتح كوصو ی موج كنس هلاللس ناساتخ

 .ردلغوا كشمغر ورس ندلالالح ناطاس «بولوا

 ههاش دمت ندلارفظم یسهداز مع هدنخ رات ۳

 هنس ییا هلینامرف ناخواما « بولوا فلخ

 جارخا و لزع ۰ هرکص ندکد روس توک

 كرالوغم هبیرغوط ندییغوط نامرک ؛قرهناوا
 هرتک لاو زیست یدشفل ۲ هنسهرادا ت

 لیخ هداروا « بولیکح هزارمش «هل فا وا یحاص

 جوزا 7 هسدلازرابم ریما یت رمقو ؛ ؛ شماشاپ اهد تقو

 دجا ناطاسو و و عام ےگ هاش < هلکعا

 رد ناشف ا دلوتم ندنو

 2 ك | مرکلادبع ندا بط دع 3, ( ۱ ۰ ۱ +

 4طخ ۳ تولوا ندنرلح راش فب رش "یراخ

 ینگ رات یخد تاب هب رصم

 ۳ ردشعا تاقو

 ندالع همالع ن دلا بطق

 هدنشرات ۷۱۳۳و ؛ شمزاب

 ےب

E 

SANSA O 
E 

NOY E OIA 

 ب ط ق
 و ؛شفلو رصاعم هلا یزاربش یدمشس ۷۱۰
 یھ اش 2 ردشعا تافو هدزرت هدنځ رات »

 حاتفم « هلا « نوناق تالک» و یرارب هلا ونع -

 ردراو یرلحرش « « مواعلا .

 یالطسق ندلابطق ۱
 تیدح هدهرهاق «بولوا ندارمش و ندنسالع

 تافو هدنخرات ۸5و ؛شفلو لوغشم هلیسیردت
 : ردندنراءشا *هلج ههطقوش . ردشعا

 فولت یارتلا ف یسنا ناک اذا

 ىلاخ ةيربلا لك نع ىلق و

 ايلاق رهدلا ل ناک نم یرخ اف
 اوم ق ناک نم یقرس امو

 ۱ دم ندا بطق

Eنیل قو یسجرب «بولوا ا  

 ییعکیا . ردشفل وارکذ هدنسهدام « هاشمزرا وخ

 كشک:ناطلس بولوا یسعتل 1 كنهروکذم كولم

 هنرزواینافو كنیردب .هدنخرات ۵٩5 .ردیلغوا
 «ناتسلباز « ناسارخ . هلسولح هنئوروم تخم

 تحت هلیماع ینرلتهح سرافو قارع «رهلا ءاروام

 قوح نتلود نایهاشهزراوخ ۰ قرملا هنتعاطا
 هنس , ۲۱ «هدهسلا شعا دسز یتوقو متسو

 جورخ ناخ زیکنح 3 0 قە دو شم تموکح

CaNیثراق هن  

 ق ویا | هدرزخ چ «كرهدیا رارف «هلخءامهر وط

 نامه ۳

 لوغم هجرت بحاص تودنا

 چوا . ردشعا تافو هدارواو . یماکچ هنسهطآ

 کالم «دكرهروس دام وک تدم رر یخد یغوا

 -رلشعشلاج هنمراتروق ندنلا ككرلونم ین رث وروم
 .اشهژراوخ هلکنو «ندنرلف دمهلوا ردتقم «هدهس

 . ریل هلیقاب هل رظن شلو ماتخ هنتلود ناه

 ی 8 ع
 9 7 لو ندلابط

 ناساتخهرق رنز وس تموکح یر ھوا هدنتعاطا تیک
 یسهداز مع .بولوا یرادمدحیچج وا كنسەلالس

 د را دادم ی ا نواف
 یارجاو ؛ شاکهرادتتا مقوم هلینامرف نآ اقوکنم

 دكرهدبا سوس ات هبریخ ها قوحرپ هلتیناقح و لدع

 تاف و هد ۵ ۵ او ندک دروس تموکح هنس ۵

 ۰ ردشعا



 مو لصوم ۱ دود رم ساق

 تلود ؛تولوا یسعجوا كنکولم ناکباتا نروس

 ات تو 012 نالوا یسسوم كەز دم

 كن زاغ ن
 تمر هدماش هدنځګ رات ٥٤٤ ءهنرزوا ینافو

 هلسنامرف دو نیدلارون یردارب لوس نرو

 هنس۲۱ «بولوا یک اح هربزج و رکبراید و لصوم
 ۳ مکح هلتساقحو تلادع لاک

 یلغوا جاقرب . ردشعا تافو هدنرلشاب ؛ ۰ مد ۵

 ندرلن و  ءتولوا

 فلخ .هدنتموکح لصوم اکو دوغ نیدلانعو

 . یدا شلوا

 یدر ن دلا طق

 دلا فیس یردارب ۰ ردنلعوا یج- وا

 هنسدنک یزات ندا فیکس

 ریهاشم (انالوم )
 بول وا ندننطاطخ

 روپشم ۵۲ هدنشرا ۹۹6 . ردشماشاب هددادغب

 ؛شمزاب هلاسررب لماش ینلاوحا جارت كنيطاطخ

 نایک دا س ناطاش یهلاسروب یدنفا اغ رادرتفدو

 . ردشعا هجرت هه رت هل صا عبار

 د نس نیدلابطق ناطلس)

 لک مدیا سد )ا ا هاش بطق

 هس ردن هدنګ رات ۱ ءبولوا ۳ یس«طخ

 ا ن هو ؛شلوا فلخ

  ردشعا تافو هد ۹

 ۱ ندهنظم هدناتسدنه 3

 2 بولوا ىقل كناذ | مع بطق

 لالج دیس نایناهجمودخ دیفح نیدلاناهرب دیس)
EOEتر ۸م  DEهدیارگب هر وا  

 جش ) یرکید س . ردنوفدم هدنرق دابا دمج ا

 SS RNEN GG بول وا یروه ال E ندلارول

 . ردشعا تافو هد ( راپ )

 ولا ندلاطق ربما تم 2

 زی
Eتحاصف تایرا و ندنظعاو رهام )  

 ( دابع جس ) ندنسارق ورم
 لیصحمو ؛شمغوط هد نخ رات ٩۱ هدنسهرق

 ر ا ترش ناتستل ۱ ۶ هلعا.مولع

 لافتشا هلا ظعو هنس چوا « دكار هدیک هدادغب

 رسح كموو ؛شعا

 «بولوا لندتغال, و

 6 بولوا رهظم هل وق ن

 کا AE هه ی

۳۷ 

 تموکح هدنراتهح

 

۹ 

 ۲۰ و جو هاب لارمال تقم نامز 4 فلخ

 ۰ هناسارخ هلعلیا والخ باج و ۶ یعازق

 « بونلوا ماعا هنیدزن كنيقوعلس رس ناطلس
 2 و  ترومام هم وملادمب

 تافو هداروا هدنخ رات ۵ ۷ .هدلاح ییدلردنوک

 یس هب رت كدينح «هللالق هدادنب ینولات « بودا

 ۔زستالابم هدهشد روما .یدشغل وا نفد هدنراوح

 یسهحابا كرمخ برش یتح «بولوا یو ینا
 .شعا راو ینهلاسررب هدنقح

 : ردنعا كد ا ندهباص 3

 دوخ اي یزج نب هبطق هلص وم اونا ) ۳ ۱
 «كرهلک هبیوس بانح دزت هک ( یسودسلاةداتق ن

ESاب ی ۱  

 o ۱ دلو نپ داخ هدیه
 شوا فرشم هلمالسا فرش

 لکو هدهرص) ندہلا ۱ بداح « بونلو

 ردق هه وا بص نازغ نب هبتعو «شلغارب
 و هتل هر

 دیز ولا ) .  ردلوقنم هغ رش ثیداحا ضب
 لوا هبقع هک ( یجرزجایراصنالا صام نب هبطق
 هدنآ ور اف قدتخ «ادخا هردو هدهسالو

 نیس فک یدا

 ؛ شل | هراب زوقط هدنس هءق و دحا «بونلو ا

 لماح یار هس ی هدنس هب رام هکم متفو

 ۰ ردشغل ون

 طو

 : ردخنوا تب وش

 ی

 - ارخ «بولوا ندنسارعش نارا

 . یدبا ندنسهبصق د انح كلاس

 شرا دید هدیدات وا یوک زا مور هر دص کا

 شراب نیا منیب داش هک م د رکيم زار هر رکد

 E هل روس اا

 | رطق
 هدنلځاس لا قرش كد رعلاة رز ح

 رب هدنسیپ رع بونج كسراف رحمو
 ۔زفروک تانبلارح هللا نیر «بولوا هریزج هبش

OSTسا . رولوا دتع یغوط هلام“  

 هنتالو هرصبو نالوا ترابع ندیرل هطخ نیرحو

aیه ی ونح كلا ا دح نالو  

 فناتق ا ندیا بکرت یروک ذم ءاول :بواوا

 . رد دودعمه لماما طقسم وتو < ردن رب

 هزم ولیک عب ٤۴ ۰۰۰ یسهییطس
 هبصق .ردنوکسم هللا یلاها ۰

 هحاسم

 لوا



0 

qemer, 

 ار

 ۳۳۳ ê ۳ یحتسع نویس

 یروق یسضارا :ردراو یخد یسهاکسارب هدنعآ

 ضعب هدنراهرا كرلشاط ی1 .تولوا و

 اجاق ۱ ماطر یرکو یرک ۱ هلراتوا ل

 یا یرلوصو « ردنبرد كب یرلوبیق ۰ رتب
 هلتحز قوح ۰ تواوا هدنفا رطا دل رلبوک .ردلکد 7

1 

 . ررو تالوصحم زر كب یرل هعناب نانلوا اورا

 قشیعم رادم كنلاها لصا

 . ردروتسم هلرلقاق یلحاوس

 كتب رایودب لوچ ؛بولوا یحاص تورث هج ږلوا

 «بواوا ی دص ا

 EE هلتهج و

 یریزف قوس .نوجنا قلوا نا 8
 9 رو هل ر هملق قفوا ضبو هطاحا هلروس

 شاق یرتسرق مور دار ر و
 اضعب ههریزج هبشوب . یدبآ روپشم یراباوناو
 كو قاعص یساوه . ریلی رب و یخد یان ن رحم

 . ردلکد مالغاص :تولوا ساب

 لا ۳
 و22 روم 3

 نب دما نب ه ورا | یدن تب
 دخا ولا

 كهللاب دضتعم یمابع ٌهقیاخ و یربف ثاواوط

 نسح ۰ رد ( ءا ) یسا .بولوا یسهحوژ
 .یدیا رصعلاةد رف هدیداو اک ذو لقعو هدلاجو

 لاوما یلتیلک هب هفیلخ روضح یردب قرهلوا ساک

 تافو هدنخح را ۲۸۷ ۰ یدشعا میدقت اشا و

 م ندشعا

 E دارا بجا و ae 2 هَ
 ؛هدهښا ررح هدرک اذن ضع ییدلوا یزربت

 تقو یخ هدزیربت « بواوا یلذمر لصا نع

 رویلیشالک ۲ ینیدلوا شما تماقا .
  ۸رب ؛ شوش روک هلورسخ رصان هدنخراا

 ندنفرط س ناطاس : بولو هد

 هد ژبی

 « همانسوق » هنمات جاقش ریما نانلو 9 ط

 طاوطو ندلادیشر .ردشمزاب هم وظنمر هلبناوتع

 .شمردا سدقت هدایز یراعشا كن ەمجرت بحاص

 وش . رویلوا غلاب هتي ٩۰۰۰ یرامشا تایلک
 : ردندنسهدصقر تب قیا ر

4 

 EA لحاس نو . ردهدرح ۳۹

 ( ءرکو ) ۰ بولوا یسهبصق ( عادبلا ) مقاو

 راب راب رهوک را رابرکد ایرد نیز تفای

 دابراب رهوک راز رکید تفای ناتسو و غاب
 دش رازلک ناهج ردنا دو را زلک اک ره

 راز را راک لکرب نایارمس ناربک بش غرح

 ریبع رینعو لینسر یمه دناشش داب

 ران رانلک و هلالرب یمج دزورف را

 3 2 و ۶
 رهاشم (رینتسلا ندم یعوا) 1۳

EE YY 
 «بولوا یل . یدا طدب هدربسفت و

 هدافتسا و دخا ندور مص یالع او ندې وییس

 ه ر صا یحاص یو

 .ردتاذوب ندیا عضو یئاثءلوا كا هدننل . یدهقی
 یاقہلات . یدناید ص كن دالوا كنبلعع فادوا

 باتک » .« نا رقلا یناعم باتک 9 ا هحورب

 ««رداونلاباتک » ۰« قاوقلاباتک» ۰« قاقتشالا

 باتک » ۰۰« قرفلا باتک » .« ةنمزالا باتك »

 راد مود «:تافتصلا باک » ء  تاوطالا

 باتک » ۰« دادضالا ناتک » ۰4 للعلا باتک »

 باتک» ۰« ناسنالا قلخ باتک » ۰« سرفلا قلخ
 لعفباتک » ۹ ما 8 ۰« تیدلا اک

 «نآ رقلا هر ات ف ن درلاب اک » ء«لعفاو

 وش. ردشعا تافو هد رات ۲۰۹۲۰ هراس و

 هرزوا قلوا ندنراهشا "هلج هرومتم همطق

 ۱ ودر و دم

 م كنم رک ذلاف ئم تنل تنسک نا

 یرصب نع تبغام اذا يبلق كارب
 هدقفو یوم نم رصب نيعلاو
 طلا مر وو تل لا یو

 هب رقم هدننب اریکع هللا دا دعب ۱ ۳۹: ۴

 ر وشم هلیقس افت كا رش بولوا لت 7 9

 ءارعش «هلغل وا دودعم ندن رلهاکتهزن دادن و

 نم

 هلتساون هدنسیشراق كنب رپش دما یغد هدرکب راید
 . یدا راو هرقر رومشم هلسارث هس و یک

 ندناعا هلسشا هدسلدا | ۱ ِ

ES NESیوم تودا یعب دلو ا صحرا  

 . رودنا ناس

 هه » یسرطق سافت « [ ۱ ۳

 [ - هلروس .تعجارم ] ى د
 (ینزالاداعاا نهنومج هم امن ول |) ۳

 ن بصم «بولوا ندجراوخ ی رطف

 قارع هنمان درب زلان هلادبع یردارب درب زلا



 E را دا قو

 و ط ق
 هدنساوعد تفالخ «هلحورخ نامز ینردنل و یسلاو

 ماود هدتمواقمو ما اف JEL یمرکیو ؛ شفل و

 یکیدتیا قوس كنينقث فسو نب جاجح « بودیا
 هدنخح را ۸ تامو «شعا هب راحم هلن اعفد هرکس

 لوتقم و بولغم ندنفرط یلکلاربالا نب نایفس

 «هلغلرق یغایآ .بوشود ندنناهدتیاورر و ؛شلوا

 روتوک هجاحح قرهنل ۲ یسهلکندنفرط هبلا یحوم

 هش (رظق) یهدتسهرا نره هلا نامع . یدشل

 بیقلت یرطق هلتبس هاروا «بولوا ندنسهرب ز>

 . ردنونطم ینیدالوا

 ( زملا دلا فیس رفظم كلم ) رطق

 نامالغ نروس بو هد رصم

 ن دوم یسا لصا تولوا یسعچوا تاک ارتا

 یسهداز هرشمه كهاشمزراوخو ینیدلوا دودوم

 كکسا زعم كم . ردو ص ندنسیدنک ینیدنلو

 کالم لیغوا هدم و كنسيدنک «بولوا 0

 هدننامز كنو . یدیا یروما ردم كنيلع روصنم

 یو« نانلو یص « هاکعا موم هنتهج ماش رالوغم

 ؛قرهبالک ۱یتغیدلوا بسانم هنامزرب هلوا كلا
 ذخا هند یدنک یموکح روما هدنراا ۱
 ندنفرط موم «تودنا قوس ی E هلا

ESEه دلع مان توااج نیعو ؛ شفلوا تە  

 هرصم « كرەهدىا ناشیرب و بولغم اک ی رالوغم

 اودا ی ( سرس ) نداما . یدشعا تدوع

 بلح لباقم هتمدخ و « تودنا ا هنیقعت

 هبهروکذم تیالو « نکیا شتا دعو ینکلیلاو
 E ا بص ینرکبد

 سا ضعي

 لتق ینسردنک هدهاکدیص هد ۰۰۸ «یقافتالاب هلا ,

 . ردشغا طض ینتخ رصم و

 و هدشلابا" ناار تارا

 بارش هام ولت ی ) !|رولق
 نایکو د هن رېن سارا كره ند وخو هدنس ولحج

 رد هلا یوم «بقاعتم یدوع ه رص»

 هد رق هلام دودح قرهلوا هدنرزوا ییاح روطق
 «نکنا ندهساشع كلام امدقم بول وا هبصقرب

 هدکنلرپ .ردشفآ وا دارت هناربا هلیسهدهاعم نیلرب

 ات هل رازاوح ناشلوا دارت یسلاما ۰

 . ردراو

۳۷۹ 
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 هد « نادلبلا 2 » ینیدلوا هبصق

 ع ےھارا

 هرکصندنراتافو كتهراسو رحاه

  هرزوا قلوا نوتاخ رب ینیدلوا شا ج وزت
 كنو كماوقا ضمب ۰ بولوا روکذم هدخراوت

 هروشوا نایمرد یخد یرلقدلوا دل وتم ندند الوا

 او نالوا كعد « هر اک لام » ۳

 دادغر هلتفاصا هر هصاخ ءاسا ضءب | عي

 رب ندنرلهلحم ی هدننامز هیسابع تفالخ كس رهش
 وا لع هنغوح

 هدنس هطخ اسلا هدسراف رج و

 زا یزک سص اضق هدنفاعتس دیت كنتالو هرصب و

 كذ ونه نالوا اول زکسح «بولوا هلکساو هبصق

 فا ر ن رج هدنسقرش لامس هرتمولک ۰

 و عقاو هدنجما كوق رب ساک مالتتس ص لا

 كنهطمارق هلدتقو . ردعماح بت نا

 هلاق ندرلتقو وا « هلغاوا شفلو ی کم

 لو وص رب بارخ کاهرتمولک زکسو یسهعلق
 رر هدنحوا کیا كب وق ینیدنلو . ردراو

 هل رلوس| ( قلوس ) و ( تورات ) هدنک و او هملق

 لاها هدهسا نایل رب لزوک ۰ توناو هطآ 4

 كراك ك چوک ز کلای «ندنغیدلوا شاوط بوناوا
 یرافرط ا كتهح وا . رددعاسم هنلوخد

 « بولوا بیطر كب یساوه قرهلوا هنفالخ

 دارلهزهس هلبالاقتروب و نويل هدراهعاب یکه دتفارطا

 كب زویکیا نویلم رو ۰ رولوا لصاح یعاونا
 یخد یادش هدنفا رطا رد راو یجاغآ امرخ

 نددنههرزوا تموم لاها هدهسروبا وا لصاح

 یساوه . رینلسب هلجثرب نلک

 بک ص ندهبهرق ۳۲ هلبا هبصت یساضق

 نورا و قاعص

 «بولوا

 ت اقا . ردراو یسلانما ۰

 هتراحو عیانص « بولوا بهذملا یمیش هرزوا

 هنفالخ كرل راس «هدهسیا هدایز یرلدادتسا

 ۰ ردقو یرلقلزاوننامع* قرەلوا
 نادوس (Kaarla) تک هک .د وخان 1 3

 ۳ e ۱ رم هطخ

 ۱ هدنلحاسیلاعش قرش كبرعلاةرب زج ف 13

 لحاس كنغامرا اا هدس رع ر



 ؛بولواریرب تبنم هدنسهرآ ربیک یار هلسیلامگ
 روک ذم یرلفرط راسو ) و ی-اق رش ق ۰

 هحاسم ا ردلخاد هنسهضوح كم رلقام را لاغنس

 «بولوا هرتمولیک ع برص ( ۵ ۵۰۰ سویس

EEE,۰۰۰ اسرق یسلاها .ردنوکسم  

 ی راسو و ه رابمای «بولوا ا

 ندنموق (لوف) هدنطساوا قباس نرق . ردبوسنم

 E و رع جاا روهشم راک ( وذس )

 .ردشعا لاخ دا همالسا ند یی اهاذوتب : هلطص

 (وروبن) نالوا یزکسح كتکلم هدلاح ییدمش

 ها ونس مش ماما ندا تماقا هدنسهیصق

 روا كالافنس . ردلقتسم هدتققشح « هدهسیا عیات

 هتکلع و دارا رسارف نالوا امرفمکح هات ام

 تبنم كب یسخارا .ردعونع ید یرلهعصاب قایآ

 * یفیلسف ات صآ ۰ ممرب صمد یراق ؛بولوا

 لصاح یعاونا كرل هزبسو نوتوت ؛دیوبج «قوماپ
 . رولوا

 رم و E زعل تا ۶ نع ها

 هدنسلاع# قرش ەرە ولى ۱ 2

 ج قر هلوا هدناامش هرتمول ۱۸۰ كيدعو

 قلغاط هدنبرق

 قحما :بولوا هبصق كج و یزکس اضق

 وا و ركل یدو ثكدتماما

  esرونلوا رودن هلا روصو یسلامها رد 3

 نع یم هاضق هطعق - . ردراو شرک در

  aبولوا و دن سیو رش تونح کو 3

 یهلساصق عادر ك زرغ | حس 1« ندنتهح قرش لاش

 هلی رلاضقهب ربح یخد ًابرغ .با ندنفرط یبرغ لاش
 هل ر لما سد و اشح «هردا . رددودحمو طاحم

  ۳قاغاط یسضارا رد واح یهرف ۲و هبحأت

 3 هلن وم رضح ۳ ریش «هلیتماما ع

 رت دعا یسیرا ات
 هنب زفروک ندع ندفرطرب « هرجا رم یرغوط
 راق یرغوط هتوم رضح یخد ندفرط رو

 یتبلک ۰ بواوا تبنم یعارب وطو لدتعم یساوه

 زاو تایوبح راسو یادغب « هب را هللا هرود
 یا كناضق زك .رولوا لصاح هومق هدرادقم
 هععلباق ر مفا هضاسا ضم هدنب رغ تعاس
 . رددوحوم

 ر ف ق

| haكتاذ ے اق رب ند ها ۱  

 خاتمق )۱ یراف ورم نا

 هدب وش ترصضح لازا هک رد ) یمبقلا رم ی

 ۱ تعاعش زارا هدنسه راع هیسداق تونل و رضاح

 بانج تیعم هدنس هعقو لجو ۶ شعا تراسحو

 هلط ندهلا راشم ترضح « بونا و هدب وضت ص

 فیلکت هلګاصن یارجا هب ( امیضر ) ریبزو
 تم یخند هدنابرا ر او + نقلوا روا

OO RE DR 

 ه دنقح تاد و ) هضر ( قلب دص کت یا ترصضح

E 

 » لحر فلا نم رمخ رو عاقعقلا توص »

 . ردشمروب

 هنسهدام ¢ هلسم 5 هللا دع » ] 1 1 1

CEE۰ هل روم تەح | ىح ۱  [ 

 هدنتاایا صراق مبات ههبسور ۰ 5

 ونح مریم وز ۵ ۰ كص را و ۱ نامزغ

 رب هدنرانک غاص كني رهن سارآ قردلوا هدن
 ۰ زد هبصق كح وک

 (یزوراادجا ن هللادبع رکبوا ) ا
 «بولوا ندهعفاش ءاهةف. ریهاشم 2

 لونشم هلکا ریکنلح هدومنالوا طو هدنکلج

 , هل و هلع لیصح « 77 ندنشاب روت وا « یکیا

 سی رد و ؛شلوا ید رف شا تام ه دهم :قر

 ي بودا ا رلمدآ قوح كم لندنسهدافا و

 لاس یخاقو نیس یلعولا 5 هكا ا یسهبلط

 روج دم وا جش یردب كنيمرجلاماماو دمت نب

 دادا دم

 حرش هدنر وص لکم »

 هدناتسو هدن راشاب ۹ ۰

 .یدا هاکترابز هداروا یدقصح :.بودا تافو

 یار ( ٥1۲۹ ) هرفح دوخاب

 هلا هق رب ه دنسیقرش مق ور ۵ رفعش

 لاتعش شرع ۲ د ۲

 هدنردوا یر لو 7۲۱ EWS و

 € وا .رددوشیتب الع رمهاشم 0

 ینعورف » تای شا

 ه دن رات NIY .ردشعا

۰ 

 ی ناد وس

 لامش ندیقرش بوج ۰ بولوا رحاو هرصرب

 كا دارلنود . رلرولوا دتع یرغوط هب یرغ
 بونج هرتمولیک ۵۰ ۰ ك.بیع سلبارط یسونج

 هدنن ونح هرنم و ٩۰۰ كنزاغتو هدنسقرش

 که دنرلفا رطا یرلمق وم دا رلحا و 7 ۰ ردعتا و

 4۰ 3 فف ]



۱ O ایا ni ra AD SS 

 ر ف ق
 یاذح نسب ونح دلا 3 تولوا ۳90 ندلوح

 ۲۰۰ ا IT یعاشترا ندرح

 «تولوا هرم ولک ۰ یو كدع و . ردهرنم

 ولک عب سم ۱۷۱ ATE یر هریطس ها

 ۵ یس هلج هردهربم

 ¢ ايس وا ساک : قر

 ك وص هس ر ENE > ءا ۰ ردف و رعم هل سا

 ۳۳ رسا کخ و .SENE ب دو هوس یسکیا

 3 تولوا قاعص یرلاوه ۰ ردشل رآ هلا لوح

 راقبح ردق هب هح رد E هرارا ناربم نزا

 نوتبس رل هنس ضعب «تواو | كريس كب یراروا

 رک هلقلق ةار وق

 چوا کیاو «ردراو یرللوک یزوط ضعب یت آ

 یرلح اف[ امرخ .راقبح وص هدر ره هرجا زاق هرم

 ؛توناوا یر داوو یرومراق | 2

 .رولوا هصبق كب قب١ «بولوا ردق نویلعرب

 «یصق ران « ربا « نرتز « نوبل «لاقروت
 ید یجاغآ عو یرلحاف ا داب 4 یاتفش

 « یادم ءهب را .ردراو هدیرلغاب شعب ۰ ریشدس

 « نوناقو یعاونا كرلهربس هلتاب ويح راسو, هرود

 یرلهود . رولوا لصاح د هرئاسو زوراق

 یخد رلیلاچ و رلتوا ابق قاط رب نایاراب ا

 تۈس« هبیسونس ۳ هدنحاو واک .روللو

  تونلو هواز ر مسج صوصخ ه رلط) اس

 ی كوو فا رش عماج رب طراح ۰ ۰ هدنجما

 . روبنلو و هسردم

 ته یمدخ E AE هدنص وصخ هيما سا

 مولع ا هداش رف 1

 كراحاو روک ذم یدوحو كنه, واز و .هلفلوا
 رولدا دن ر اهد تاق رب ییسهساد تا

 یثک كيب یلآ شب یبیلاما
 (وس ) رتحاووت ام دّتم رد راع ندن رب ع یزاغس

 لندن و 6 نکیا رک لرل ز بوس هنتیسلح

 ردق هن ره ؛ راک راشع ا طض نس هلمج كرلحاو هلن رڪ

 كتلو در چ یزلحاو ه رفق هدنرا هطر رخ اوروآ

 ) ا تنسود نولو ( E ام

 تلودو لیزاغس یسلامها كل ول

 یسهلج وهدنرلهدار

 عیات هیهین سم

۳۷۸ 

 | دالشاب ند ونج «بولوا حاو

 .ردهدایز كب یرلتیمها « هل رلتهح یرللا را را ۱ ول روات «ینفیس ءهرب زج

 : تك بنافع یالامء هلئامرد ی رلقدنل

 یلیدشا  اضتقا

 ۳ راد] وصم و تدنم كن رقارب وطو

 زنم تیئدم رب مساو هدنسهتروا كربيک یار

 نارکمو نامرک ( صدق دوخای ) 0 ۰۶
 غاطقو یفحو نکأس هدنرلغاط | سم

 (یولب)نانلو هدلاح و هت .بولوا موقرب ندق رط

 هدنراث | برع نویفارغج یرلقداوا وشموق هلیموق
 كناتسجولب موللا كنموق صواب . ردوا .ذُم
 یغنیدلوا 9 لرل( جولب ) نالوا یسلاها و یعلشاپ
 - الو ا ها او ندنتبرف كرلمسا

 رب كرلنوا هکلب ید یوق ( سفق ) .بولیش
 . یدنا ییهبعش

 مچ

 (هدنت راما سو ینعی) هدهبش رفا ۱ یه

 E وک چوا ندناوربفو

 ۳ لزوک یتطم ا هد ( درج ) دال

 هلبرلوص كرېن ندبانایرج هدنچاو «ینیدلوا هبصق
 یراو رلهویم لزوک كب هدن رل هع اب نانوا اورا

 Î وا لصاع امرخ یاد

 «بولوا روطسم هدنراثآ برع نویفارفج ییدار
 2۱ ۰ تقاقص هر وک دم هبصقیخد موللا

 دوس نلد ( دیرطا طش )و هدنسدبونجح برع

 هدنلات هرم كلاش لحاس كلوک

 ) طلا یداو ) ره کیا هدنفرط تسوا .رددوحوم

 لیکشت لوکرب هدنرغ كنهبصق ؛بوشلرب هليا

 ( هصفق طش ) هدنلامش كنسهیصق ( رزو ) ملا

 ۰ رولکو د هلوک ناسد

 هدنت بدم ( انق ) گكرصم دیعص | 9

 هدش وح هرتمولک ۰ كنانقو أ 2

 تالش قرهلوا هدنلاعت هرتمولیک ۱۲ ك( صوق )و

 «بولوآ هیصقرب هدنبرف یسیقرش یە ینیع لحاس
 . ردروک ذم هلیع"ا (سوتوق) هدنشرات مدق رمعم

 هدنتموکح لئاوا كرایلامورو هدننامز هسااطب

 بول وا یزکسح كنتراحت دنه هلشرط ( کر )

 هنتموکح امور يسلاها ه دعا . یدا روم كب

 یزاضن رویا م

 ج.



 ۳ ر EE ا

 دده واد حکو ۶ شه اوا تا کو ام ندر

 ( ربصت ) تدم ییخرب «بونلوا رامعا نديك

 یراتا ب كراج دنه ند

 هنرهش ( سوق ) تیمها و هدعبو ؛ شفلو

 طقف « هلکعا لاقتنا هن ( انق ) هدهربخا هنمزاو

 ندننخروم رهاشم . ردشعود ندتیما یسهیصق

 هللا یعفقلان نیدلالاج ريزو

 « طبق »] . ردشقو یار طقسم كمالسا
 [ ۰ هلروس تعجاص هدهنسهدام

 ۱۲۰ ۲۱۰ -Klap ( یرنهقرام 3 2

 اک شا WUT (roth تور الف

 هفت( دو رو )هک ۱۷ ۳ بول وا :ندتنا 7

 هدنیلرپ ۰ الت شا تافو هد ۱۸۱۷و شم و

 هدنفو .بواوا ندقشاصعا اسداقا و ۷۳ ہی

 كب هدنداعم رع صومجلا ىلعو
 لئاسرو یفو راباتک قو رو ؛ شلوا قفوم

 . ردش«ژاب هسنف تالاقم عفا ماطر هدهت وقوم

 ( تورپالق یرنه لوژ ) یلغوا كنو
 هدنیلرب SVAN «بولوا ندنقغتسم ریهاشم

 هناینشک قوج

 ردشعا تاف و هد راب هد ۱۸۳ ۵ و شم وط

 تاه نایردنو ه:بح ندنف رط هس ور هد۱ ۸ ۰6

 « وجام « نیح هدد ود « بو رب هنتعم ت

 درب تک ی هدنرلناسا نوا و لوغم

 هسور كدهنځ رات ۱ ۰ ند۱۸۰:۸و شهر

 هبلع تام E ETL دالب ندنفرط یمووجن

 هد ( هنا و ( هد ۱ ۱۲ «بواوا روما« هنسارحا

 شاوا رومام هنسیردن یرلناسل ايسا

 منام هنس ارجا یوم اموب هبراحمنالیچآ هدهرص وا

 نطو یتسار وا «دكرهدنک هسراب هد ۱ ° ءهلغلوا

 ۔ هرات لاوحاو هنسهنساا كنايسا .یدشقاذاخما

 « هد سیا

 ایس هساقفق ؛بواوا یرتا مهم جاقرب ۳9

 رسشن هح رسنارف هدعر و هال | هد یمهمآ-دتح

 ۰ ردم وا

Clapham ( ) كت هرم کنا 
 ك( لو تنس )و هدنتلایا (یروس) ما م ۵

 ( هسیمات ) قرهلوا هدنسیبیغ بونج هرتمولیک ٩
 عماج یییلاها ۲۷ ۳۲۰۰ هدنرق یقیع لحاس یر

 ندنم اسقا یرهش هردنوا « بولوا هبصق رب

 ۰ رددو دعم

 (نسلس) كن انسهح ( 1۱۵۱1۵۱ ) ۱ ۶ بت
 هرنم ولنک ۲ كتسلس و هدنتلایا وا الف

 ۸۹ ۰ «بولوا هةر AE او هد ونج

 E و

 : ردراو یاب

 | وندالق

 هبصقرب هدنسب رع لاعش هرتمولک ۲۲ كووشیساو

 - دعم هاى هد رف و ییدادعا

Kladno 3هغارب هدن اتسهح )  

 هدنساضق ( ووا ) كدتلابا

 هی هدنفا_طا 4 یسلاها N A8 «بواوا

 EE ریمد میسج < یرلن دعم رمد و رو 9

 . ردراو یلارسرب , ها روطار هعا هدنراوح و

 ه روم هدنان وب ) Clarence ( ۱ هلا رالف

si. 
  ۱لحات ام ات مو شل حس همش

 سس تا

 0 ۰ كس وغ رب هدنتلابا ) هدیلا "و ه دنس رع

 ء«بولوا هلکساو هبصق رب هدننش رع لاش هرتمولیک

 -وتف «ه د4سا یراع ندتسمار ھ هدااح یی

 تاح

 ه رادا هدنروص قل هتودرب لقتسم تفو قوحرب

 «بواوا هاکتراجو مهم لیخ لوا ندهرناغع

 , یدشفل وا

 كن ایلارتسوا ( ۱۸۲۵۸۲۵ )

 هدنرب* ( سلاو یب ونج یکی )
 هدنس هیلاعش دودح كراو ذم رع* هک رد رهنرب

 ۱ هسارال

 «قرهق آ ی ضغوطهقرش هدعب و هب ونجح ادا «هلئاعس
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 < بواوا هبصقر

 رو وص ه زبم بکم ۹ هدنعوم 4

 ادص هدماش لحاس ا |

 هعلق ر كوس هک زق ۱ مری ی هماو

 لها ندنفرط ینونا نیدلا حالص ناطلس «بواوا
 . یدشفلوا صالخ-ا قا باد ل

 یا E هاو هات فا 9
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 زن ي

 یلیخ هلملاقتنا هباروا كنتسلاها شک ا مر

 ناب یوج توقا یفیداوا هاکتراجتو روم
 . رولدا

 ندشارخ كناورق ۰ بولوا هبصق

RSهلتوح لات وا اش  

 كوس قلم هب هطاسق رس بونا هعاق

 كياذ چاقرب لدمالزنا ءالع ریهاشم بول وا رم

 مساو رالوناپسا مویاا . ردشفلو یبآر طقسم

 . راربد ( دوالاق ) قرهلوا طلغ ندسیع

bb ۵ دنا 1 
 ساباب ةعاق

 دنا ات

 e بارخ هدنسلاعش ق

 .ردبلزوک دا ا ۳۷۳

 هر ۰

 تاتيح وا « بواوا هہاق

 «بولوا سسؤم هدنرزوا كنایق ر كکو

 بیلص لها . ردایتمكب یرلهاقو جرو یرازاود
 اش ما :RIE RAE نولوا ند:س هشا

 طوطخ قاط 4 هدنرلرا مد و وق سەب ههلفق وا

 قیرط ماش قثشمد . ردراو و یت هضم

 - رولوا دع مهم كب هلتقو .هلفغ و هدنرزوا
 یر ندامز ز وایحم هنس دودا « ه دهساو

 . ردکو رتم
 و

 ی هدنرا وج هننطنسقهد هبش زذا | :e ةا

 رب و ه دنتسوا یسەووا هناحم ۱

 همّقع ولو هعاق رب 1 هد رق قلم شوک هدر
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 ۰ یدشغل وا جت ندنفرط ءاطرا ن رسن

 هنیطنسق كرب ازخ ۱ ۲

 موز دیو مت
 هد رق دزاذ وب نایئد وق ریمدو هدنتسوا كنس

 نالوا یهاک دانتسا تانسهب ربرب “هلق ساع ی

 كيد .برص كب یرالو «بولوا هعلقر کسا

 . ردعقاو هدنتسوا كغاطرب كسکوب و

 هعلق و یعلسق
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 اروا یرلدقم «بولوا نوفدم هدنسبل وح فی رش

 سابع یہ
PEوق رمد ر 17 مپ  

 روک ذم ۱ هم وام ۰ ردهاکترابز هجا | ق

 ع كنو ك ( رسد ةعلق )

 صح ا ةءلق
 یغیدلوا ىا قو حر , 4 اق ندرلیناربا

 ۳" ناب

 هت هدام 6 ربع ) 1 ۱

 | رب IF راع> 4۶۵

 . ردلخح ی-.اوا

 هات افه دنتهح ناحرا هدس راف ۱

 «بواواهدلح ر نمتم و برص

 [ ۰ هلر ویب تەجارم
raaاشیا ةملق فر كريس عە دب رءلاة رت زج  | 

 یار 2 كل هم رکم ا هدنفرط یراق م

 ك ریساود یداو و ه دنتهج

 ٤ تولوا هیصق رب هدنساقرش بوح هزتم ول

 هردو ینیدلوا قوح یسلاهاو رو لیخ

 مدنعاحس و ت تاون و

 هدنتهح را a مداح هملق

 كيكو هدننرق یسهبصق مراح نالوا اضق زکر

 هعلق رب نیتم هدنرزوا كله ترب کاح هفارطاو

 لاو «شابای؛ندنفرلف رابرع اساسا تاو

aدیتا قوا کو رب ندنفرط  

 . ردارخ ا

 کیا هدنراید ماش م او |

 یر : ردرا و هعلق ین

 هب ربظو ه دنا رع بواح هرتهولیک ۱ ۰ ۰

 نصلا ةعلق

 كتشمد

 زکلایو یلموروجوا قرط جوا هدنرزوا لوک
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FANEع ل ق عدل ق  

 كاابقرب طو هغاط هللا لو رب راط ندنونج

 ینیدلوا هدنلاحهنارب ویدعت «بولوا عقاوهدنرزوا

 نالیشالک | ینیدلوا روم لبخ هلبتقو « هدلاح

 «رللکیه «رلنوتس قوچرب ینعی ینضاقنا كرہشرب
 دنلوا نظ . ردواح یهقیتع راثآ راسو رارام
 كفسو یناربع ند رلخروم دق « هروک هنفی
 كنءدق رهش ( 6۵۳۵10 ) لج ییدشا فیرعت

 هننوس هود كنعقوم روک دم ربش هک «ردیسهمارخ

 هیعت هللا یلاربع مساوب ییالوط ندنتماشم
 هر مو اا یک د ۳ ییا

 عقاو هدنرزوا كن هعلقر نيتم هدنسب رع بونح

 هدنتاعوقو بلص لها ۰ ردعاق مولا ۰ بولوا

 ماطر هنس هظفاع ندنفرط تاذ نانلو رز اب ماش

 هلعسا ( دارک الا نصح ) «هلغلوا ۳ درک

 یک لا ها ارت

 - حالص تیاهو ؛ دوس هجران و

 *رادا . ردشفل وا صالفتسا ندنفرط بونا نیدلا
APOE PILEتا  

 شم لا تيم*ارب

 کم هدننامز هناغع

 «هدهسیا شفلوا كرت هلیببس ینلبرص كنعقوم
 كنس الو تورب «بولوا یمسم هلتساوت هن اضق

 . ردقلم ه:غاعس ماش سلارط

 رج ی هلو دونخاب هم ایم

 E r ۳ ۱ دام هما

 ت وااو كب هدنکتا یو كن اک لم

 ر و ا وا ر و نوشاقو
 می ران ۳۷ . ردیسهبارخ

 یجاهنصلا یر ز نب فسو نب دام هدنسیرجک

 ینسیلاها ك هبصق چاقرب یکیدتبا بیرخ و .سیسآت
 هنسیپ رع ےسق كنسهابق هج اص «دارهدا لقت هباروا

 زک سم
 بوت لب «بولاق یارک سر كدا ی ندنس البق

 یرهبصق و هملق و

 هحانص تقو قوحر . یدشعا داخنا

 یه تا ی همدم( نام تیکو
 فسو نالوا یسیعکیا كدحوم هدنطساوا
 ییدعش .ردشفلوا بیرخ ندنفرط نمولادبع نب
 دارهشو هعلق  بولوا معاق یسهرانم رب هدلاح

 حجرات یوم توقا قجنآ ۰ رویروط یراهبارخ
 ندشارخ « هدلاح یغیدزاب E ندروک ذم

 كون و یتساف كنتاح وسنم دو ۰ بويعا تجب ۳

a ESA ADEE ی EDE 
0N 1۹ e> مینو ۳ 

 3 همريص یک شیربا كنبراکیلیا

 .رودا ناب ینیدلوا هعاا

 هدنغاعس و تیالو هرقنآ کل

 هرتمولیک ۵ ابرقتكنهرقنآ و > هعلق

 5 تعاسمرای كنسا رحم قامرالیزقو هدنسلاع# قرش

 «بول واهبصقرب یزک اضق
 . ید »۶# ۳ «ینیرشعماج ۵ " ءیسلاها ۷

 عفاو هدنسبب رع لاو

 چاقرپ هللا هيتاد تبا ربو هیدشر رب « یساسیلک ۱
 ۲۰۰ ۰ یسهسردم 4 ۰ یتکم ینمرا رب و نایبص
 یسیرنوک ریکراک ریو یعاج ۲ « ییاخ ۲ ۰ یناد
 بارخ هلیعسا ( نارعم ) هلاق ندرللامور .ردراو

 دل دهنباچ یک ندهملق وب « بولوا یغد یس هعلقرب
 هبصق . رویناوب ید یلووصرب یکسا ضرالا تحت
 دونلوا اورا هلسوص داره هلتسهرآ یرانک رپ هللا

 هنشیو « موزوا « بونلو رلغابو راها لزوک
 یسالعا كرل هوم AEE توط ۰ هولا دومرآ

 هحالا و لا هعشود هدننورد هبصق .رولوا لصاح

 .ردمالغاصو لدتعم یساوه .رونل وا ج

 یاهتنم كنغاخس هرقنا یناضق كج هلق -

 « ترابع ندر ر لكشلا ثاقم هدنسیلاعش قرش
 « هل رلاضق الاب و دا قبح ًابرغ < بولوا

 لاش 0 هل _غاعس ی رہش ربو رو ونح

EÊطاح هل غاصس اک كالو ینو مطسق  

 « بواوا هجا هضراع یسضارا ۰ رددودحو

 یرغوطهبقرش لام ندبرغبونج قامریا لیزق
 چاقرب ندلوصو غاص «كرهدبا قش ییاضق هلنایرح

 هلب راهبحااترک وقو وللاب وللاسا اضق .ردیا ذخا یاح

 ۳۰۶ ۱۱۲ ۰ بولوا یواح یلهرق ۱۸۹ رارب
 ٤۷۹ نانو هداضق نکے م هک ردن وکسم هلبا یلاها
 تنم یغاریوط ,ردزسم "اللماک ییسادعام ندینمرا

 «قوماپ  هلنابوبح رتاسو هبرآ «یادغب « بواوا

 ,زولوالصاح هراسو نوفا یرهج « ابو كوك

 :ر ۶ توقف بولوا لزوک هدیرلاحرم
 او او یاسو يبيك كف
 ۰یوسر مانغاو ۸ ۰۰۰ ًابرقتلدراشعا
 .روا وا خلاب هیاریل

 كم رش سدق هدنطسف ۱ ضب را ةعلق

 . هادتتسرق رش لاعش هرتم ولیک ۰

 هدنفرط یراقو كنولعع یداو نایکودد هندراو
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 نبدلاحالص « بولوا نیتمو نیلاق كب یراراود
 «هدهسیا ررحم هدنسهحولرب ینیدل, اب ندنفرط ییولا

 ریت ندنفرط هیلاراشم «بواوا یکسا اهد قوچ
 هتسیداو ندراندنتسوا .ردظ ولم یسلوا شلدا

 .ردراو یه رظنم لزوک یرفوط هطول سو

 هنسه دام « هلق مور» ] | مو رلاةمل

 Es هلل روس تعجا مھ

ESEهماق قانح ماوعلانب و ۱ - 
 ق | )1es]٤ Dar 1an( یس

 و هدناخاتس لوطا ۱ هدف یزاغو زیکد

 هدنسبب ونج بر هرتم ولیک ۳۲ كنلوبیلک
 لوط ۰۹۵5" هلا امش شرع ۰۲

 هبصق رب یزکم كنغاجس لقتسم اغيب هدیقرش
 < ینیرمش مماج ۸ ؛یسلاها ۱۱ ۲+۰ «بولوا

 یساسیللک 4 صوصخم ه هفلتخم تاعاج .یدعسم ۳

 ددعتم هلا هسادتار و هب دشر رب «یسهدواح ۳

 ددعتم ص وصخ هب هلسم ربغ تاعاج و ناص

 ا «یناخ ROA .یرابتکم یادتا

 «یسهناخابد 5 «یسەزاغمو ناکد ۷۲ « یسهناخ

 ۱۲ « یورف ۰ « قمر د راخ رب و لب ۲

 هرلدنحا « یسهمشچ ۱۳ < یورف كلموج یقانح

 یناخدم كزاغو هدنرلراوح و ىب واق ر صوصخ

 یراهلشق ددعتم هلیتاماکعسا مسج ردیا هظفاح

 یلسارسا < یمرا مور «مالسا یسلاها .ردراو

 یسهلم كتعاج رب ره «بولوا بک ندیبنجاو
 كوص وب بونارغوا هقی رح هلتاعفد . ردیریآ
 « ندنشداوا شا یخد حسوب لبخ هدرانامز

 یراتاقوس « بولوا ریکر اکو ددجم یرهناخ کا
 ردد یمر دلاق < هدهسلا شن زود یخد

 یساوه «هلغلدوروق رلقلقاطب یهدنفارطا تاهبصق

 «بولاعوا رارولاو نو ره . ردعفل وا معما

 درا < هدهسدا لمکم ینادراوم هلف رط ره

 كلا یناماکعتسا هناطاس ةملق . ردندنلبق تاشزح
 هدننامز ینا ناخ دم ناطلس متفلاوا لوا

 هدنخرات ۱۰۷۰ اشاپ دم یییرپوک هدعب ؛بولیپا
 ةماق تقو یفیدپاپ یبرلماکعتسا رضلادسو رح دیک
 هوش و میکحت هدنیسن وا هد یماکعسا هناطلس

 ع لوقا ۰ ۳
 وا و ؛ شا ذاخنا رک هنناماکصسا یزاغو
 هم هلیما ( هناطلس 42 ) یساروا ندتقو
 هظفاحم ندا تماقا هدهعلق تقو قوحرب «بونلوا

 ناطباض اردت «نکیفو ی لاها هقشب ندنرکسع
 رلناکد مقاطرب دكرهدیکو رلهناخ صوصخم هنم رله اع

 رلبلاتوروا ۰ ردشمرک هته هبصق رب *قرهلساب

 ( هنادراد ) نالوا صوصخ هزاغو هب هبصق و

 ۰ ردرلشم و یم” ا

 نك ا كنغاجس افس یساضق هبناطلس ةعلق -

 دیفس رحب ندنتهج فرض لامت « بولوا یساضق
 یخد "الاعش « اغيب ًاقرش « هنیزا ًابونج « هلبزاغوب
 < هدلاح ینیدلوا دودحمو طاح هارلاضق کسب ال

 ثكنسلاها .ردعماج یییاها ۱۹ ٤۹ ٤و هرق ۹

 ی ۱۸۰۰ مور ی ۰
 ىجا ی ۲۱۷۳ «یموا ین ۹95 ۰ لارا

 زا یسیضارا . ردهراسو كنرف قرهلوا یسهع

 < ردهدنلاح رله یرلغاط . بولوا یهضراع

 یرب جد و

 ؛بولوا ترابع ندرمن چوا هجماشاب یه راج هایم
 کوس كا . ردبا نام هدندودح كناضق هدیحوا
 كنس هيصق هناطلس ٌهعاق یلاح هحوق یراص نالوا
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 . زغا زواج ییعافترا هرتم ۵۰ ۰

 رلهرد قوح ر اکو .رواوا تصذم هزاغو هدنناب

 هک رد ( هرد نمراد ) کا

ناب ینورب زفک هدنف رطب رغ كنيجترب
 .رولدکود هدن

 9 مل ود

 هسیا كنس هرد نت هتروا نالوا یسعچوا
 ء«بولوا هداضقو ىع یراقو زکلاب كنسارحم

 هعگاب و غاب و هلرات . رریک هتساضق هنزا هدعب

 صو ٩۳ ۱۷۰ یسضارا ع ورم قرهلوا

 قرهلوا قلطوهال و قلن وز «ریاح «نامروا

 ندعود ٩۳ ۷۳ هد یسهعورزم ريغ *یفارا

 زا «یادنب ینالوصحم هجلشاپ «بولوا ترابع

 زام «یراد «قجروب ءرصم «رادفاح فالو

 هربسو نوتز «طومالب «قوماب هلن اب وبح راسو

 كناضق ارك . ردترابغ ندنعاونا دزهویم و

 لدعم نوتلآرب هدنسیقمش بونج هرتمواک ۵
 هردشار و هنسهنایم وقرب نام یزابتما .بونلو

 ندنفرط رلیلآ ورت ید هد هعدق ۀنمزا ندعم و

 .بولوا هت وج هد یاناوبح . یدیا هدقلراقبج
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RA Eعماج ۱ افا ردت رابع ند  

 «ترانمع ۱ «4سم ES E ۱ را E O mat و

 ءنورف ٤۷ هزاغمو ناکد ۷۷۸ ۰هناخ هتس ۱

 یسەق راف نوا ۲ و نەر کد ۸ ماج ۳ ڭا ۴۲

 ردوا وج زوم

 ا ۰ وفات برغ هرتمولیک ۰
 3 / ۱99 نا هلق

 یسداو نرهعو هدننسلاعش ۱

 ه داحس ر طاح هلرلهرد ی ردو 0 هدنرز وا

 كرار( تس رح رح عفاو

 نالوا,شمانشای .هدیدالیم درق یجب 9

 0 بولوا هصق و هعاق 7

 هدنتسوا هجرلهنس كن ( یدوع نوععش ) روپشم

 یرلهبارخ كرل هاحف شم و

 نامه" ..ردزا و یخد هب رق رب هدنعتا نام ارد
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 هدنناب ۰ رد د وح وم

 یغیدلوا فرج ك تلرروسا

 در یو یا وا ناسا هلو

 یسا رب نره. فای صو هلسعافترا ك وم

 ۰ ردهماق

 هرتمولنک ٩ كنا هدماش
 یصاع هدنسد رغ لاش

 هدنرزوا كب هرن ر مفاو هدنتسوا كنار فرض

 > تان هعلق و رهش رب کسا

 < شم وا اب هلیعما ( اسرال ) ندنفرط روطاقت

 IL Eas وا دیدج و سوت هدمالسا رود هدع و

 هدنرلما : بولوا یعیا كرل رع یرثک | دار هازل

 یخدهرا | شم هلاق ندرللامور هلرلبل هنودک ام

 یوکر كح وک دنا درلدءارخ .روناوا فداصت

 .ردراو یخد

 رادیسل اهماق

 E ول ردہس ها رح
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EE e۔هلج دو  
  تولوا هعلق بارخ رب هدب ع لحاس كت

 راثآ ماط رب هدعقوم و ندنفرط درابال ویسوم

 لوا ندونب « هلغلوا شفل و لکیه رو هقبتع

 رک ھن الفا شفلو یک داراب روت [

 1 اکو ۰ ردنو.ظم ینیدلوا لح كنعدق

 رلزی د ی 4۱و قارب وط

۳۸۲ 

 نالءا ۳ بوا۲

 ۹ امش ف ۲ ب | علو

 تی روپشم ارظان ر هقزشو م هدانسدل

 ۵ دن دن بلص لها تفو لح 99 تولوا هءاق

 نصال فسا. ندنف رط یوا ندلا حالصو ؛ شلو

 ا 0 كرلنوا ندنکی هرکص ندفدنلوا
 1 ( روفو ) هلیسانع « هعلق لزوک « اکوب رکن و

 ۱ ۰ یدرارد

 لامش هرم ونک ۱ ۷ كلاکع | نرق ا
 اف

 1 بلص لها هدنسدق رش ۳0

  راکترف « بولوا یسهارخ هعلق رب هلاق ندننامز

 ) غربنکر اتسا ( هما و ) ر وفتت و« ( ندنفرط

 . یدرونلوا هيمن

 ا کا
 «بولوا هبصق ر هدنر انک هپایداو ه دست ع لاعث

 لتیلک دریو غابرب لوبقم كو یسیلاها ۰
 هعلق هد هدیراتنک. زو) ما رب داو و
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 ۰ ردراو ی هلو هعاق ر ۳ لیتا ه ربعص

 | تایم و تاالو تلخ

 ° كس ا روش رخسح

 قصم علق

 .ردعا نلیریو هتس هنارخ تانءدق رمش ه.مافا عقاو

 ih هل روس تعحاص هنهدام « هیءافا» ]

 EF كنغاعس و ت الو باح

 ىلع“ رف 4 ندم 3 2 داف

 هردیسهبار < «عاقرب e مقاو ه دلحم

 هدنسوه ر نوح ۱ 4.ش ا ۱

 هرتموارک ۰ كنهسقع لختلا هملق
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 هدن رزوا كش رط ندیک هب هکم YET ه دنسب ونح
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 ِ بول وا هبصق رب
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 یزک ص هبحات هدنسش راق كودو قرەلوا هدن را

 ینامل مهم و یسلاها Nae «بولوا هبصق رب ِ

 . یدیا روہشم هل سهر 2 تااغنا ها مته و و ی

 زی ۳

 هن رکسعهیسور هد ۲۸ ه دلع ون ی رکسع ین

 دولا لات هتیرااقرب ناش یش

 «(-تافلق) اشاب دم » اشا دمع تالف

 تعحا ص هنس ه دام

 و

 طی 1 بیات
 < تولوا رقر عاشو ۰

 هدننابم ابایس «ه دلاح یخ دلوا لوناب سا لصا ن

 هددادش و ء شغ وا لش هقرثش بولوا 1

 هتسادا ندتامنغم له اشلم

 «لیصحلادعب یە ع هنندا مولع «بوروک هزت

 ین قاس وم نف هدهرونم هندم «هلتع نع یخد هزاوخ
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 I ا ارو تموکح اا هدا ریس ون

 چر وا te وا ےک

 فاخ هن ردب « نکیا ٩ e . هدنشراا ۱

 ندقدلوا هنمات كنو تموکس هنس تردو «شلوا

 و ردها تافو هد 1۹۰ ۰ هرکص

 ه ول

 و كنرو سود و مبا هنغاڪش

 ۰ بولوا لغوا كارت

Clèves (هجا ۲و  EB ( Cleve۱  

 3  (فرودلسود) هدنتلابا نر گان هیس

 ۳ زا نیو



eالقا ره هد زیکد هرق سد ر کو  

 ۱۲: نولاوا راد ی ا کیا نشو
 نددالیم « هرکص ندکدتا ارحا لاظم عاونا هنس

 ( نوخ ) نده وطالفا ءارکح و ۳

 . یدشفلوا لتق ندنفرط
 ردرهنر هدهبسور (۱187702) | دم دات

 3 هلن اهن هک لابا هوة-سوم هک ا مزایلق

 3 e E نرو 0
 هد رق یدودح تكزءلفو هدهفاسم لد

 YY) 5“ « فولوا هب صف رب یک اضق مناو

 هدغاک یاب یو « تاحوسنم بر قوما < یسلاها .

 - هش راف هزاسو غاي ۰ نوتوت « باروج . هقناش

 کسا ۰. ردراو یراهاخایوت و یراهناخابد ى

 ی همَتع ۹7 قوح كب « بولوا هبصقرب

 ۳ قرهقآ ی رغوط هقرمش هدعد و هب قرش لاعت ص وصخ هر وطاربعا هدنراوح و فارس ر 3

 وا یه وک ن نیک ند 9
 هدنف رط تل ك ( فوایروغ ( هدنتلابا ) دوروغ

 . رولکود هت رهن ( هماق ) میت هب (.هغاوو )

 ۰ ردهدنل وط EAL ۷ ۰ یسارحم

 ,ایکح مع دق نانو (Clcanlhe) | _ ت
 7 و A با او

 داليلا لبق «بولوا ندننویقاور :
 .هبصق ( سودا ) كن ( هیلوما ) هدنرلخ راب ۳۰ ۰

 ر a ۰ ردراو یسهجل,اقرب ر هلیسس هاب رب

 حف كپ یرلراوج . یدبا یر قلهنقود
 ۰ زوال رزق

 هدنسدق ر ۵ لحاس كب مهلا هرز - تال

VT ۷۳ ۳۹ EN 

a روس ییدعم ia بواح روب 

  IRلاو س ا لا تا هدننامز
  NNE Fnنفع و ا  a ۳ا ۰ ۱ 1

 یدعحوم كنه ذم نوقاورو : شم وط اتش ۹4

 لخاد هتسهحز یهذمالت ك(نونز) ےک نالوا

 . یدناشلوا یناخه دسی ردت .دنخ رات ۲٣ : «بولوا

 ها وک هتناور « تولوا ندنب راس ءارتف ییدنک

 هیار وا كد افس دنه و < یی دل وا یمهلکسا نو وه

 هیضابا كنسلاها نالوا رادقلا ريكو «یفیدشأب
 افخاو مک یی رلیهذم و « بول وا ندنحراوخ

 قعارق یقلشدعم « نکر دنا ماود هنسرد تب وز : نرق یجشب « بولوا هبصقر کیو ۰ یراکدعا

 ^ یقوح شم ریشا- طظ وص نیل نوجا . رولدا ناب یتفیدنلوا رامعا هرکص ند رک و

 فلت قرهلاق چ هل ر امتخا یاد و : م «توا وا
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E 
 ه رهلق

 هبصق رب ندنلامعا هلبطت هدسادنا
 ET برع نویفارغج یغیدلوا

 . ردقاب E اباطخ | ولورغول كنهليتساق کسا ۰ بواوا ر

 رتساقنال فن تلکنا ا60 ) | و 2 مقاو هدنسیبرغ لامش كن ( هلدوت ) و هدتتلاا
 هرتمواک 4 ۳ درئساقنالو مدنتلابا ۰ ردنسهبص# ) هروهاللاق 3

 .هیرشمنانلوا معز هې "الا ندنرات ۲ : ردوا
 وک ذم

 (۱۸۲۵6) سوخرابلق دوخا | « | AY ۰ ۰ تواوا هبصق کک هدا سدق مش بونح

 رلن ادناموق هترا | هدعدق نایوب قرایلف

 «ه دلاح یی دلردنوک هلتروص فتم < بولوا ند

 ارحا ملا ظ٠ عاولا هدنسهعدق هتدم هسلازب

 ۰. ردراو
(Clylemneslre )س ۰ أو ناتو  

AEعهای هنرایسا هدع دو  
 رارف هنار | لذا وا موکح هلمادعا «نوعکیدتنا

 ك(نونماغ 7)یرادیکع سوغزآ و یرق (رادنبت)

 یغنیدنل وه هان نر ورر) تن و ءبواوا ی-هحوز

 لاو هدنتهح یلوطا۲ كنم رشدزآ ٤ دارد دنا

 ؟ شمر دنا هناصع )؟) یورسح یردار نانلو

 < تودنا مد راب کو هل رکسع لئاتو كرن نواو. 8

 كنرکسع ناربا ؛هرکص ندنلتق دلورمنخ موق

 لیقو « باج هنناي « لاقغالاب ندنف رط یادناموق

 یهفلتنعمو نغم وا ل هدر 2
 E مکح ر ومشم یسهدناموق كنب رکسه نانو

 ون نوفونسک ۱. یدا شلاق ه ( نوفونک ۱)

 ۰ ردشعا رب رم و طض یناعوقو

| 
 ريغ تان سام هل ر و دب_یما ) تسک | ( و زن له 0

 یحوز ۱ قاغت الا هلک وب ٤ هلن و هد هع و شم

 5م هلتسود تدمرب و ؛شعا لتف مدنب وب

 هدیسکیا :هرکص ناد تاز وس تموکح ۷

 لتق ندنفرط ( تسروا) غوا تان ونماغ

 یءارمعش اب هروا و مدق نانو هءف و ول . یدعفلوا

 : ردملکح يظن كا هدننروص هل اه ندنف رط



 ی ل ق
EAN TEهدهبوق یعب هدمور  

 9 و تموکح ل ر 3

 : ردیسا كاذ جوا ندهقج

 كن هروک ذم كولم یسیجرب
 < ردیلغوا یحکیا تا ن نايلس <« نولوا

 GE هدنخحرات ۵۰۰ هدننافو كدواد یردارب

 لاک تدم بنرق هت هنس 4.۰ و ؛ شک هتنطلم

 هد ۵۳۹ 6 یر نذل دوو تم مع هلشی اسا

 ۔الس نارا هل توعد كارلا ینتقم یسابع هفیلخ

 یوی ف وا 5 یا ن اطلب نالتس هفت
 نکیا هدکما
 . ردشعا تافو اق و رغم

 -هزو كم كولم ( = نیدلازع ) ییعنکیا

 تانالسرا جلف یجنرب « بولوا یسیجنش كن

 هدنخم رات ۵8۸ .ردلغوا كهاش دوعسمو یلوروت

 یسیعج وا

 E واخ TE سف نقرافایم 3

 یی ه رص قو ساویس «بولوا فلخ هت ردپ

 هللروطارعا مورو ؛شمتا طیض ندنلا رایدنمش اد
 یخ یراق هسور راب قا رد رف یروطاربعا هسنالآ

 هله وکش ۱ بودا برح تقو

SLAVA o a OI 

 .یدا راو يلغوا نوا .ردشعا

 تاهروک ذم كولم( نیدلازع) یسیجچوا
 ینوروتكنالسرا ملت یعکیا «بولوا یسیجزکس

 9۲ ن دلا نکرو

 شلوا فلخ هتردب هدنخرات

 طاقسا هللا اما قافتا هرکص یا تل٢ .ندنفیدلوا
 داعقا سواکیک ندلازع یسهداز مع « قرهلوا

 . ردیلغوا كماش نایلس
 33 یورو ۰ ا ص ¢ هدهسا

 ۰ یدعفل وا

 كلا كنود رحم لنافع
 ه بول ۰ ۰

 هدنرارود تلات ناخ داصو ناتناخ نایلس ناطلس

 جوا وا )یمسا ادتا .ردشفل و اش اب ناد ویق هئس ۳۹

 نآ زاو یرلخرّوم ایوروآ ضعب « بواوا ( ىلع
 یدتهمو یهرالاق لصانع كشر دنک اه هلم

 < بولوا ( یلایکوا ) یسیلصا مساو « یغیدلوا

 یکیدلد ( لع جولوا ) «قرهلوا طاغ ندنوا

 دارت یلغوا كارت كن ۰ كن سر دنک هدهسرلشعا مارا

 J وطات او

 نده رح ۶ ھا ۰ ردمولعم یغیدلوا فراعتم یو

 هک د ( هداز نذؤم ) < بولوا ىل

 N ی لق ۳۹۹۲
 a بص هنءلظفاحع رازح ءهلغلوا

 و یرلاوم ایسا نالوا شا طبض ینوت نکیا

 تا هظفاح یتکاعو « جارخا ندرهش
 ی نالوا راحود e فعض هده > رد

 یدنو < كرەدىا عفد يرمخا ك کو لم و

 ندرللوسآ,سا و ؛ ا ایا "هرادا ت

 ندنشام ود كن را هیلا وش هطلام هل رلقا رب بن

 نالوا یرلقفتم « ەن فس 1 ی ابا طرض

 نانلو 20 تر هرزوا اقای کادو | |

 هدقلارآ وا . ىدا شمردنوک هنکو ا هسوغام

 یو دی جرات ٩۷۷ قمی
 1 با

 هدننب هینارصت لود راسو هطلام « هبنایسا

 نادویق « قرهنل وا دقع قافارم یئراق هرن امج

 هزکد قا هلساغود لناشع اشاب ینع ایرد
 هنسان ود هروک دم هقفتم لود <« قرهقبح

 دنا «هدننکیدشب ريک هب ه رام 2 ىر

 ثناشاب نادوبق « بوناو رضاح یخد هجرت

 راحود هتاعیاض لبخ كنون اه یاغودو 2

 عج یهیناقع نتافس نالاق ۰ هنیرزوا یلوا
 «دارهرتسوک رادتقاو ترام ر هداعلاقوف «هلبا

 نشد چاق رب و ؛شلوا لات هتیبلا لناش چاقرب

 شل دید تو« رد ۳ قوحرب ی

 «بولوا ارد نادوبق هام هند خ و . ىدا

 ه(جلق) ندیناخ میلس ناطل- بناح یقل ( جولوا )
 یللوقص نانل و مظعا رلص + یدیملروس لبوح

 یاغود هدنفرظ هنس رب هلشواعم تیاشاب دمت

 لاک هدنروصرب رتالاب ندشلاح کسا قوام

 هللا هب رحم هلرکم ؟ءوق رب هد ۲

 هلبا اشاپ نانس شاف نع نانلوا نیيس رکبعرسو

 دادرتسا یسو « قرەقبح هزیکد 1 29

 درط ًاروهقم نداروا یرللویناپسا نالوا شت
 هر بنام كلام صف ییسهطخ سنوت « هلحارخاو

 هتیولنم جافرب سا ود هقفتم لودو ؛شتا قاحا
 یشراق هسا ود لنافع هد ر« قرهدارغوا

 3 بودا

 ۔هباس تایقفومو و ۰ شمرتک هلاح قح هم هقمح

 طض رلرب قوجرب ندنترویهچ كيدنو هدنس

 شفل وا دقع IR اف ك <« قرهشلوا

 ناخ دارم ناطاس ندا سواج هنس وا . یدا
۴ A ۱۸۳ 
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 لاومآ لتیلک .ردشعا تافو ةا هدنخشرا ٩۵

 هدشاطکشز و هد هناحش وط .یدشاارب دوقنو كالماو

 ا شانس ها فیت منا ام
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 : ردراو
 هک ردرهنرب 2 و ۱

 هدن ونح ك ( دروفداع ) ۰ 8

 برغ هدعبو هلاعش « هلناعش هدش رق ( دوفناوا )
 ندنجا كووقسالغ « قرهقا یرغوط هلاع |

 كرلهرقو عقاو هديب رغ لحاس «هرکص ندکدع

 .رواکود هنعلخ هدیلق نالوا شمریک قوح هنجا
 . ردهدنلوط هرتم ولیک ۱۲۸ یسارح

 نالوا لل وتتشم هنع مالسالالق ۱ سلق

 ندنفرط ههرا یریما كرل شبح | ك«

 دادیعم رب ناش منصم هلتاف شلپاب هدنب رق اعنص

 یرلقدنلو ناتسرخ كرلبل شبح < بولوا یعسا

 (ایسلقا) نالوا كعد اک یو «هلغا وا مولعم

 مو . ردنایاع یغیدلوا دوخ ام ندنسناتو مسا

 قعوط ینیرب كنهمظعم یک یدرمم و ههربا
 ليف « بولوا رورشم ینیدلوا شمریدیاپ هللدصقم
 . یدشعا دلوت ندنو ید یسهفورعم ٌهعقو

 جات هنت الو هاب هدق دوا زا

 یدمرب كرغایس یرکرا ۱

 هدنس رغ لاعش هرتمولیک ۱۸ كنبدمسو هدنساضق
 مقاو هدزاغورب راطو هدنرانک یرهن ( هسویو )

 .ردب زك كنس هیحان هعنشد «بولوا هب رق كوبر

 هر وسالف

 ردا عاقجا رب هدهتفه هلیعا ( قرت ) هدتبرق

 . ردراو یرازاب
E۱  (ifl0nاC)رتسح ولق تیم رتلکن |  

 ولک ۷ كلوتسیرب و هدنتلابا | ۶ ۰
 6 بولوا ه رق رب كوو لزوڪ هد رغ هرم

TESو 4 یس هرن دعم هام 3 یسلاما  

 ..زدږاو یرارب ازف حرف كيو یباوه مالغاصو
 مولع هدهینانو ریطاسا ( ا1 ) ولق

 ۲ ۶ز یرلهیب م هسیفن میانصو | <«
 زوقط نالوا فورعم هلیسا ( هسوم ) و نانلوا

 دع یسهبسع كخم رات نف ۰ بولوا یرب كن رپ
 غاص « جاترب ندنرالاد هنفت هدنشاب و ؛ روئلوا

 دغاک راموط رب هدنلا لوصو یرو ر هدنلا

 . یدریلبدبا ریوصت هدلاح یغیدلوا

 | ‹ قرلب روب اقا ه

۲ ECE eg: 

  1هدنش ردم هس ونلق تكنالفس

۳ a ك ۱ بویلق 

 یطخ لو ریمد ندیک هه ردنکسا ندءرهاقو هدب .

FE ندنرانک غاص کان قرهلوا هدنرزوا 

 هبصق رب یراق عقاو هدهفاسم كهرعم

 شفلو هدنسیقرش بونج هرتم ولیک ۱۰ ؛بولوا
 راععا هل اقنا یمدق رہش ) سیل و وله ) نالوا

 ینیدلوا طلغ ندنعسا نوا « ندننیدلوا شلسا
  ۲هلىتقو . ردیشفلوا هی هلیسا وب نالبشالک

 هنا كلوب تبریدم ۰ هلذفلو یزکع كتیریدم
 یسهیصق ( ا ) ةد و ؛ شقلوا هی هلتبسن

 ردشغلوا ذاختا زکر 2

  1۳ل (  ) Cléobuleءايکح نانو

 سودر «بولوا ندنس هعیس و و

 یار :تانسهصف (سودنل ) هدنسهرب زح

 ) فلخ هنرد . یدا لغوا ك ( ساروغاوا

 ۰ یدیشعا تحابس هرضم « هرکص ندقدل وا

 تافو هدنشاب e هدنرلخ رات °0 داللا لق

 ردشعا

 قلا تست لت رزم يس ناسم
 ا 2 4هساولف
 «بولوا کجوک كاو یسیونج ] 2

 الاعت <« هیفونم "اب رغ « هلفلظفاحم هرهاق ًابونج
 اقرش « هلب تب ردم هیقرش ندنتهج قرش لاعثو
 یسارجلین .رددودمو طاح هللا قرش لبج یغد
 سیورح «بودیا لیکشت ینسهیرغو هيب ونج دودح
 رحم مو ؛ ردا نایرج هدنسیقرمش مسق یغد یلوق
 هردىا لیکشت یتسهللاعش دودح لودح نلد سیوم

 «بولوا نادف ۱۷۲ ۰۰ یب هیمطس ٌهحاسم

 . زدراو یسلاها ۷۷ ۰

 قرف ندنرلفرط راس كالفس رصم هجالوصحم و
 قفل وا تعحاص هنسهدام « رصم » ؛ندنفیدلوا

 مقاو هدننلاشا روا عدل زخم ردنا اضتقا

 یضارا تعیبط

 هلکغد ( لسلا اهب ) هلسح قساف كللاب و

 , ررویقنم هاضق ۳ هل راما خوطء یربش «بوبلق

Eهر اب و در دنکسا لو(  (Cléopûalre)ر و  
 نددالبم بولوا یس هرمشمش

 یرادم»> یقاهقتسوط ین ریا لوا هنس ۷

 لوط ندیو نکا کو 3 شمراو هدست



 ۱ ی ل ق
 ا ندتافو داری بول

 یر E «هلیموط

 ؛ شهراو هساشدرب :هدلاح ینردنل وا

 قعازق ینقح قلوا

 بلط ندتفرط

 یراد_مکح رە < ام ندلتفو هد كنوو

 دالبلالبق کیا هرزوا قمراو هسوغال س ويلعب
 دنا اف نتقرظ نود هدنترات ۳۸

EN۱  

 سویلطب ندنسهبلاطب ربع |

 بولوا یزبق كروتيموابف |
 هالاب ردناسکلا هدنخرات ۱

 هروناقس سولرتمد یراتمکح

 یی هلناسناکشا سورتمد . یدا

 كن رادمکخ ناساکشا ةبوشود رسا هده راخ

 هر ابو

 28 دال تاپ اف

 هبروس هدمها و

 شء.راو

 سخ وطنا یا هجرت هرحاص هک ا E یزق

 ها ورد ار وه « نکیا شمراو هسدبس

 .هدهسلا شمراو اکو ناتکت هه رزوا ید وع

 لو «دارو رم دتسا لتف ین و اقاعتم

 هدشر نس سوتفاس ییغوا دون ا یدشعا نالعا

 9 را “م

 ینو « ندنفر دشرما اق هو یاعدا هش وا لصاو

 كس هم هرز وا یانح ولو ؛ شهر دتا لتف د

 ۷ ست وطن E کیا هر نر

 ید نوب ندهمک
 نسخ وج یو 9م 2 رارق ها قاایا

 یغنیدل وا شمال رضاح اتش هدلاو «تولآ ريح

 دالبلا لف « هلکم ربا هنسیدنک ىر یرهز

 فوج a شعا دامقا

NSتافو .قرملو یتسا رس یازح هد نګ رات  

 دیتا

 نرو تو هد رصم 1

1 ۵ : 

7 ۱ a - 5اے  
 و .ردهکلمرب شلو ترش

 ء(سیندشویل) یردارب ءبولوا یزمف كتلوآ
 ة۲ دالبلا لبق ۳0 ادجاو, « شام

 ؛ شمالشاب 0 مکعب ارابمتعا ندنخ را

 شاراقیح ندک ارتشاو ابقاعتم

 داليلا لبق ندنفرط رصیق روپشم ندا قشعت

 هنسل دن ۶ هد هدا

Eهم  E E N 

 وا ا 0 و ص  «درکص .ندسافو

 تاج هسوسرط ندنفرط سوت

 ؛ ست نآووا با مسدو تفیز هداعلا قرف
 .قرهلوا

 1 لای )4 تقوا یس هری كواتقوا نالوا

 2 امورو «حوزت یتسیدنک_هدنخرات N دالمملا و

 ۳ مپ

 دنک ی خد رار ضع) ندنس هيقرث كلام

 هلا E وطن ر 9 ید ۱ در

 بحوم ی اغا ا شب 111 N دا واتق وا

 برام ( مویتق ا )نالو عوقو هدنرلنب «بولوا
 ۱ . «هدلاح ین دنلول رحطاح یخد هرتاب واق ه دنس هب رګ

 Ke ها: اق 3 يسا ود رحم یکم

 تم هقشع ماد د 2 هجر
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 ريس هنیلا هد * بل وا قفوم «بوشدلاح هکعا

  ۳قرهترصٍا ىس هلال رب «نوجا «

  ۹رد ت فالتا هدلاح یدلوا هدنشا

 قموکجت ۳ ۱ هلکن وب  Eماتخ و

 ام جد و لقع و و |

 یدا

 دم ول
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 ۱ مدق ناتو ( ۱۵0۱۸۵۶ )

 ا ننعم ريهاشم

 اب ردوتطم ینیدلوا ش هاقاب لوا نر رب قد دالیم
 E لک 3 کر ین دزاب شاد هته

 . ردتفد نایاش یا ذاا

 كعدق نانو ( نه ) | ۳5۹

 جوا هل او ENES هترابسا| وج

 00 2 ا غر : ردشک رخ

 "ند۳۷۰ یسیعکیا كد هنخشرات 1٩۹۱ ندنخرات
 ۲۹ ند ٩ هدیسج> وا ؛ردق هنشراا ٩

 یرلروبعم كلا 3 ردراشمر وب مکح كد هنگ رأت

 نیناوق ل ( سوغروتقبل ) نموا یعجوا نالوا

 ۱ ین هيم و۶ قالخا «هلعض و هبارح |مق ومندیک یناماظن و

 1 حنه قترو تارادو « عاجرا هنلاح كلهداس ی

 1 نما

 را
 ست

 یررمت سیلوت ولاتم ۰ هلطبض یسوغرآ و ؛

 یر كرلن ون ء هدسا شملآ تر

 1 نموئلق ۰ هلکغا راد_تسا و ( سونار" )

 ن نوا دادقسا « بولوا بولغم

 و روک لوق 0 ندنفرط تحروا سویملطب و

 نیا ر وطاب وق س ویملطب ینلخ « هدهسیا

 ۱ نش يالا ندنتيس مام هدسدحم « کا نوع

 5 ردشغا
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 اوو ر ومعم کلر 5 EE هب وفص "

 ءوط زون هبارخ نوتبسپ هدمب
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 و

 موج و

Eیک وارع وا 8 2  

 وک ۴ ا 1
 م لاعش ه رتمولک 4٩ ۰ تیاغاکو هد

 . Veenیقاجنس عقاو ه دلم نالوا یعافترا هرتم |

 «یسلامها ۲:۵ ۵ وا ىر

 1 « یرا هی المع یاهو زرو یوص

 « ی راحت ره هدناکش وقاب و یراوش لتاطو قوئوص

 رام تنسف ا ء زود راق « ربا دلدل كب

 یر ی ماما هدرهشو . ردراو ا

 طاف و د ءس نوت تكناصر ىلع ماماو یرق ۲

 هدنارتا هر نددهشم «هلغا وا هل و3 دم ) اهضر (

 ور ل , نانلوا دع سدقم دا
 وا ررش تا دن

 الص و راک قوح تك. هدنفارطا تنهروک ذم
 كلارا كولم او

 كوم . ردهداروا ى

 ترانو ؛ ش
 اذه مم .ردشفل وا ر عا ندیکی ندنفرط هاشیاع تف

 یحو 4 منو و

 هرا اراذم

 ۰ رده دابز قو ندنرا هناخ نگو یرلهنارب و 34

 نام كرمت و یراضم كمال و

 تنا فول جاج ۰ بواوا ند مالا

 یتیدنلوا ان ندنفرط یرعشالا صوحالا نب هطط

 ندر وهم هک لیمش یر نیا یسلاها

 كد وع تو وا تکلعر مدده راق ٠

 هد هس رع بک ینیدلواروهشم همت ان

 .اردروک د

 مقر 7 هرعاشو هدا ندنینغء ریهاشم

 نده راج دادم لصا ن ح بول وا

 جاعح نی مهاربا یحاص هیلیبشا «هدلاح ی دلوا

 .یدتف وا لق هس ادا ءارغشالاب ندنفر ط یمغلا

 تب کیا رب وش نالوا نیبم یرسحم مدنوح مو ۱ كعب
 2 ردیهط *و داژ

 اهدادغب يلع اهآ

 اهقادحا ی رعهدحلا و اعایظ و

 ۱هقاعو

 ن-اح یاف اهل ءادقلا یسه

 اهقا رشا امس نه قرشت رهدلاق

 2م

Lb,او  

a)ریهأشم یا تکه 0 نسع  

 :ردکت وا تاب وش ء«بولو HA رعش

 نادرکرس رای

 ددزکیم هناود
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 روح نالان رق اسآ صرح
 راپ ناسرک فکر بل

 كربه اشم ضع) « بول وا هبصق رب ہد رح2۸۹ و

EN 4یرو> توقاي یفغیدلوا ی و  

 نت یوغ آ رو

 یخد هدیرلهتروا كند نه طرح نمی كز

 یرل هبصق دعم ا هرز حر 4 هلا و

 ه دئاحا وس و ینر دنا و یک احچاقرب فلاخم هنر یزو

 تابن نانید ( لبنات ) هدنجا «یک یتید)و ربنع

 ید ینیدقیج یوم لابو < ینیدلوا لصاح یخد
 یهدروک ذم رحم .ردروکذ م هد « نادلبلا میم »

 رعت ندنفرط رلیلبوروآا یسماسا دارازح

 هروک هن یاسا ی 5 دعس اب ه .زح و « ندنغیدللوا

 9 یه دل وا هر زج ینناخ

 هدنرق لحال نع هدږحا N نا رم

 تونح ردق هرتمولیک ۳ ۰ کن هل وا

 ناند ( ششیبالا سآرلا ) قرملوا هدنسیبرغ
 ۰ بولوا هربزج رب EY كنور

 هیحات رت ق SE eS رک كرغ|عس ه دن دح

 جاعح نلک ند دنلا i < رونا وا 0 هدنتروص

 یو . ردشملوا ذاخفا یسهنافظفح" هنتنارت نوجا

 ی یی زا اپ ری
 ته ملا اس ور وک ی .ردوروقو

 .ردراوینایل رب مالغاص كب هدنکوا كنهبرق نالوا
 و

 اهقف ۰ تولوا هبرق ر هدنار وح ۵
۳ 

 ٠ یوارمعلا یس وم ( ندا دا )

۰ 

۰ E 

, 
 ب

 ا و
 زیهشمکح «بولوا ندمالسا ءابطا ۱ یرث

 هدافتسا ندنسرد هدنرم رخاوا كنانبس نایلعوا

 هداعلا قوف هدنتبح یو یملع كطو شا

 باتک» « ید ا شا لصاح تقاذحو ترا

 لوصاو یللاوحا كضاصا ُهفاک هاناونع «ینهو ینغ

 « لاملاللغباتک » و قیلأترم لوس تبم یتاوادم
 « ردزاو یرتارب هللا مذع

 هه دام یر ندلا حارس » ] ی ۳

 [ ۰ هلبروب تمحایح 1
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 ان ق

 یرلجاغا امرخ هدنسیرغ لحاس
 یوه توقا یفیدلوا قحهبصق ر قوج یللیشیو

 . رویدبا ناس
 ۰ هم

 یغیدنلوا ان تباوربق هدهیشرفا هيو
 كن هسوس هدتاور درو ه دلم

 ندنسار شر انار 6 فی قباق )اربو
 « بوأوا ندنساسژر یرشع ر ثفاو | مش

 : ردکن وا تاب وش

 دریک راي یوکب هنو رارق لر هلاخ هن
 دریک رارق لد هک مریم رکم منک هچ
 هدرصم دعص ) Kene lil دوخاب ( ۳

 ELS ہ8
 1۰۵۳ كنهرهاق و ۲۰۳ كطوبس 2

 لحاس کلن و ه دنسدق رش تونح هرعم واڪ

 هلا یلاعش ضرع ۲۹ قرهلوا هدنسقرمن

E Eتر دم عقاو هدقرش لوط  

 3 مسلاها ۵ ۰ ۰ « بولوا هبصقر یزکم

 دا رکو یسهلکسا هدلس 3 یس فرش عماوج د دعتم

 ؛ نالوا یمهلکسا هدهدرحا رحم كرکو ندلین

 لزوک ندنتمج لین ۰ یراجت كلشيا ندریصق
 یارب E د اراز تدنم هدنفا رطاو یمهرظنم

 دتع ردق هش وسو نلسد انق یداو . ردراو

 ی وص ندقاربوط عون 9 ناقح هد داو نالوا

ST 
 EN سو هنفررط ره كرصم <« بول اب

 هسااطب ردق هل ره . رونلوا جارخاو قوس

 هدنلحم كنعدق ريش .( سیلوونق ) یهدننامز

 . ردقو یسهقتع راثآ هنوکر « هدهسدا عقاو

 هارو هر رک س هدنجما گن هدنسشراق

 قس ینسیضارا لودعح چاق ر نالیرآ ندلرنو
 .رولدا احاو

 ۷ یفیدلوا مدقنم تا رصم دعص یتسیدم ان طناب

 هلیتبریدم اجرج الامش ۰ بولوا یرب كنبریدم
 «هدلاع ینیدلوا دودح هلبنلظفام دودح بونحو
 دنتف كد هبلحاس زجا رخ ید افرشو هلو

 حب ص ۸۷ ۰ ی هام رولا

 :تیریدم هردیشک ۷۰۵۰۸۱ ییلاهاو هرتمولنک

 ° هل راما انسا « یوق « انق « انشد ۰ طوشرف
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  Eكاتو هدنرلبراقو دارصم دیعص
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 م اضق , رریسقنم هب أاضق رز

 . (هداقن ) هدنلخاد تبربدم هقتش ندرل هبصق

 ۳ در صقا « بونلو د یرهصق ( رصقا ) و

 یرهارخ تاتعلق ریش رهش ( هیط) ر
 و رویلو هقتع را آ فوج رو

 یءدنسهزا هیربط هلا هرصات هدننطسلف |
 ۰ بولوا هرق ر هدنرزوا قیرط |

 ارجا ینسهزج كلا ك ( ع ) یسع ترضح

 لح لصا ۰ هدهسیا یورص ینیدلوا لح ییدتبا
 ( للل اق ) هدنسهرا هرصان هلا اکع كروک ذم

 اهد هلاقحا یسلوا هرق رم بارخ فورعم هلیع-ا

۳ 3 ۰ ِ 1 

 ( قرو ) تكتهرتلکنا عهد وب 0

 . . هدنسیلامش برف هرتمولیک ۲۰ كقروو هدنتلاا

 هدنرزوا یرهن ( دین ) عبات هب ( هسوا ) قرهلوا
 یک ؛یسااها ۰٦۰ « بولوا هبصق رب عقاو

 یرلهقرباف « ییارس رب بارخ « یساسیلک رب
 . ردراو یقاوم اشاع نایاش هدنراراوجو

 - وات 9[ 2 یرلهطا | - سم

 طاق
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 هبصق رب هد رق هطور هدسادنا

 ناب یوج توقاي یتفیدلوا
 هلتفاضا هه هصاخ ءاع"ا شم مسا و  .رویدنا

 هد ه رالحم مقاط رب رکید ہد رع دالب

 هللارحا نب ىلج ىلع انالوم)

 ) ىا رداقلا دبع ن هدار لاتف

 هدنخ رات ٩۱۰ . بولوا ندهبناغع ءالع ریهاشم

 ن ناطاس یدج . ردش وط هد هترارسا

 هجرت نخ اس «یدنا ندنرللم كن رلترضح ىنا

 كندنفا یردف ندرودص « هلاتیسانم یارق

 هرکس ندلصحم لاک ا «قرهنلوا هرت هدنسهرتاد

 هدهسورب تدم یل .هلسرادم رود لوصالالع

 ي

 ۰ ردشل وا

 هدعبو ؛ شعا کالسردم هدنسهسرد« تا هزج

 یرکسیضاقلوطان د٩ ۷۹ و یسضاق لوساتسا

 هلا اخ ماس EEL یک یم هنس واو لا

 ینیدلوا التبم هدانا وا «بودبا تعزع هب هردا

 هلیسع | دا تشنا 95 لنداتش تدشكسر رهن تلع

 1 ردشع | تافو هنسوا هنی , هدندوع هتداعسرد

E ( Knaresborough ) 



 در

 - دودا افتک |

 ۳ ا

 ییاشلعت و یشاوح هب هل نک ن اب

e: Ctا رویشم هلناونع « 4 مالع  
 را « .ردراو یرامشا لزوک هد هثلت ةنسلاو

 كلج س ه دار ناف یحاص » ازمتشلا

ENهل داربا كنب رش رر  

 رع
 ىلا ءاج نبا نم ىوهلا بيهل اولاق
 اجاهو بلقلا اتأر ىح هلاشحا

 4هتتلقم

 اجاسم و

 رع» نم ها اوردام و

 يلق ىلا اليبس قلا

 یراف
 درک نا رجه 3 هک نا وارف یاهحرمشب

 درک ناوتن حرش هکن م نت تسیتلاح
 یرت

 بولوا ناک ۍدت آ كشاق میک هژن ریت ره

 رطام هد هسک لد یدلاق

 ۳ فا 1 ) یاح قسح ۳

 لع هداز لاق هر لا 1 | هداز لاتف

 هدهسورت ه دن رات ۹9۳ 0 یغوا كنيياح

 مولع لیصح ۰ هلیاستنا هیاع قیرطو ؛شمنوط
 ماود ید هنسرد یدنفا دوعسلاوا « بودیا

 ۰ كرەدىا سرادم رود لوصالالعو ؟ شا

 هسور « هنردا « رصم هدعب 6 تاج هد ۹

 ۱۸۶۱۷ بول و هدراضق راس و هدنفاضاق

 هضاصا ضعب ۰ نکا یسضاق هرغز هدنخمرات

 بولوا ناشن

 یتساضق دهر هلئروص قل هبرآ « هلغل وا راحود

 هردشعا تافو هداروا هد ۲ :تودا بلط

 ر روبشم و یقاقلم و یثاوح هب هبلاع تقل شش

 6 شل و

 وش ؛بواوا ید
 هایس كنس كرک

 هدنتلآ رس ردقفلو" تحار شلاب زل ضرغ

 ىسە رعش تعیبط .ردراو یس

 : ردندرامشا هلج تب

 ایدو سلط هسکر گ نوسا وا

 ( هضر ) یفترلا لع ترضح

 ترشح «بولوا یتهلوک كرزمدنفا

 . ردروپشم هلت و تقادص نالوا هما راشم

 ."یدنا یرلبحاح هدنرلتفالخ نامژ

 . ردشلوا دیش هدننامز فسو

 | ربق
۰ 

 نب جاجح

 ها و نرق ىج زوةط تكناسا
 ندنسارعش یرج ۱ يرو

0 6 9 ۱ ۹۹ ۳ 

 یالط د E ا بل

 ر ر عدس ك س ل س ل

 ماوع . رو EG ام داراب 0 ا

 . ردنیتم كب ید ۶ هولاح یشدلوا شال

 وا علطم ّوش

 دنا هدرک رضخا یایرد رد هک نیب اهرهک نا

 دنا هدرکر نوچ هک نیب دوخ E لعاشم ا ن

 ا ا ۰( هه هه و

 « بولوا 1 ا لادن 7
 هدهفاسم كلهلحص ۱۰ ندناتلمو ۸ ندهروصنم
 هردروطسم هدنرا برع نویفارفج ینیدنلو

 رک ۳۰۰ كلباک هدناتسن اغفا
 و با راهدن

 لحاس ك (بآ دنکرا )مت ا ( دنمدنه |)

 ضیع ۳۱۳۳۷۲ هدهفاسم قلتعاس رز ندنراسپ

 هدلر تنمو هدبقرش لوط °۳ هلا لام

 ع ماد دز ویلو نس یزک سع تلایا عقاو

 یییانص ییخ « یسلاها

 ندا عطاقت یراو چاخ هدنسه روا رمش «یندنخ و

 - اقت لجو یناقوس شینک ییا هدنلاح یثراچ
 «یسشراجرب لم هایعلا (قوسراچ ) هدنرلمط

 مقا و هدن رز واریبکق ی رطیهدنسهرآ دنههلا ناراو

 . ردراو یسهبرحو هزات تها كوس ءهلغلوا

 ند ( مع ) یسع دالیم « بولوا رهثرب کسا

RED.ی نوا  E 

 توش

 روس ر ندقارب وط ۰

 ) ردا ینعإ ( هب ردناسکل 1 و ٤ نانا

 رابعا ندیکیو بیرخت هلتاعفد . یدشفلوا همت
 شا تمواقم یشراق ههاشردان تاغ «بونلوا

 هدنرق «قرهنلوا برخ ندنفرط كنو «هلغلوا

 نا ی رہش رب ۸ هلیعا ( داباردان )

 ندا E یقتلود ناففا اقاعتم « هد 4هبسلا

 نادنکب 1 ا یدابآ ردا یلادنآ هاش دجا

 هیت ( یهاش دجا ) (٠ تودنا ابحا یراهدنق

 هل یمسا کسا,هنن قحن 1و «شقا ذاا تخنایو
 تااتسناذفا تقو لییخ راهدنق هلهحوو . ردشلاح

 .ردشفل وا لقن هللاک زکح هدمبو «شلاق یخی
 .« ردفرم لند ( هنشاسکلا ) نیا راهدنق

 توقاي «بولوا هلیعف ك ( د ) و ( ق ) یدزنابز
 . ردشعا دق ها. اف رح کیا و هسیا یو

  بودا طب یرابهدنق هد ۱۸۳۹ رلزکتا

 و هدنرلهگح تحت .ردق به ۲

 .یدرلشغا الیتسا ندیکب هدرا ۹

PY 



 د ل ق

 رعش ین یرع E ىج و یدنف .ارعش لنافع نرق یعن وا

 Le AL یدبا راو قرا هدهللوس خم رات

 : ردکتوا تب وش . ردشع | تافو

 هندنق كلعل بالح اربلد مدنق هدنق

 نامز ره كسردبا نات ود یدتق کی میک

Kهلاکت هدناتسدنه ( ) ٥ 

 هدنتلابا یدابحار كنتکلع

 < بولوا هبصقرب هدنسیبرغ بونج دلدابآ دشیعو
 < ردراو یسلاها ۱

 هدنسە رب زح ت دارس (Kandy) اب

 ۳ 1 1 دف
 لامش هرتمولک ۵ كىوىمول وق ی

 ۷۸۳۲۸۲ هلا یلامش ضرع ۷۳۲۱ هدنسیقرش

 را
 «بولوا هدن ر انک كلوکر ب طاع هأ رلغ اط ۰ ردراو

 م

 یدو

 رب هوبمولوق . ردراو یسهرظنم لزوڪ كب
 ۰ ردطو ص هلطخ لو ربم د

 ما اتکا عبا هر هبسور

 ندغاط 1 هل ۲ ءردغاطرب یعاط لب دنف

 .هزآ یرلهضوح ( وچ ) هلبا ( یلیا ) قرهلبرآ
 لا . رولوا دتع یرفوط هد ین رع لاش هدئس

 ۲۰٠۰۰ كن( هت كووس) نالوا یسهورذ كسکوت
 .هردرورلا لیس یرازافو . ردراو یعافترا هرتم

 ان ۲ كن زاغ اسا ا
 :E ۳ E ۱ یلب دف

 هدلحاس « بولوا هبرق رب هدنسبق رش لاعش هرتم

 كنهرد ۰ ییارس ناطاس ییا ۰ یرلبلای یلیخ رب
 و دن وا ی را هناخ یضوط هب ی راقو هدنحا

 كسکو رب نوکسم هلرایلاپوروآ رئاسو ریلکنا

 هدنورب رب ضورعم ه یدنقآ . ردراو یسهلح

 . ردفیطل كب نزایو ترس یماوه < هلففل وب
 رانف رب نوجلا رلیک هدنتسوا كننورب یدنقآ
 ناطلس «بویلک ی رلبا ندنو یعسا « هدهبیا راو

 یسهاب رب لزوک كب هدلعو كعبار ناخ دارم
 «ندنغر دل دان وط هل رال دنق یراهمت هک: ىدا راو

 یخد هبوکو ؛ شلو تررش هلیعا هععاب یللیدنق
 ناخ دوم ناطلس یعماج . ردشلریو یمان یللیدنق
 اا ندندناح لوا

)4die(كلا كنسەرىزج درک  
 هلن

 یک د .EE كوس

۳۹۹۸ 
 ۱ ۳ مر اول ه رلاح کید «بولوا

 نالوا تبالو زکسحو EEE یسلاع لحاس

 _,)[چ ۳م مس.

 ۳۵۳۲۱۲ قرهلوا هدنقرش هرتمولک۱۳۰ كنهناح

 هدقرش لوط ۲۲ ۷ 4۵ هلا لاعش ضرع

 < هرزوا یلوا سم یمطظعا

 رب لکشلا ثلثم رهش <
 « یه رش عماوج ددعتم « بولوا طاع هلروس

 نکل ظوفحمو مالغاص « یرازابو یشراچ کاشیا

 هریاسو یاب نویز « یناهل شاوط هلموتو س

 هدیدالیم نرق یجزوقط هبدنق . ردراو یناجارخا

 هدنطبض كرابرع هلا.( سطيرقا ) درک

 ندنفرط رلن اسم هل ء۱ ( قدنخ ) نامز ینیدنلود

 ( سوسوتق) نالوا یعدق زکر كنهریزج
 کاح هدب رل هدعبو ؟ شفل وا FE هدنرق

 هب ( هیدنق ) یس ( قدنخ ) رایلکدنو نالوا

 هنسهریززج دیرک «هلیپسحیب زکسح .كرهدبا لیوحت
 یهیدنق رللکیدنو . یدرلشمر و یعسا و یخد

 تمواقم هنساغ ودین امت تدم لوط .بودا يکحت

 دی ایاطاش ماست ر حرا ۱۰و رلشع |

 ها ۰ YR ندقدنلوا 2 هدنرود ثلا ناخ

 ناخ دم ناطلس تیام ۰ بوک هنیلا كرايلکیدنو
 - اک اع 120 ۱۰۸۰ هدننامز عبار
 ۰ ردغفل وا قاما هب هسن

 N EAE هدماشا دم بر

 یروث قلوتو هنر بونج ] < تستر
 هبصق کسا رب شقلو هد ترق یسیرغ لحاس
 نب هدیبع وا هدبرجڅ لاس یج ۱۷ « بولوا
 یجندردو ؛ شقلوا حق هلیتفرعم ( هضر ) حارملا
 نادج نهلوالا فیس هدنطساوا یرعه نرف

 - هنلوا رامعا اهد رب < تولوا بارخ هدننامز

 مق ۰. و عفاو

 ردعماح ییاها ۰

 ودام

 (جدنیا) ه هدنب رق ناهفصا 2 روم

 هدنسهزآ (طابر) هلا داز رح 5

 هدرلتقو اشو قوح اب یوص هدنع" وم روماب

 ندا بئاڪع هدنرزوا كنداو 1 نالوا ورو

 Vv E بولوا یروکر ب روهشم دودعم
 یالاقو ربمد و یغنیدل وا عارد ۱۰۰ یعاشراو

 .ردروطس هده رع بک ینیدنل و لومعم ندرفابو
 ر دل هنلوا یرتآ یدمش



EEEی  
 ن ارج | نامستلا ةف دا اغنام ص ۰ ۰ م 2

 یرړپ ر روهشم

 ندنف رط رذنم س ناہعن لند رع كولم 3 بولوا

 . ردیوص ینیدلوا شلدیا سیسآت

 ۱ ءار وطتق

 زکر هدنغاهسو ت الو ساویس ل

 کند زو ۲۳و قلم هنساضق

 دادفب ؛بولوا هبرق كویب رب یزکه كنهيحانرب

 هنسهدام « اروطق » ]

 [ هل روس تعجا

 . ردعقاو هدا ر حف رح هدنرزوا یسهداج

 «بولوا ند ها ) یت اریمع ن (

 . یدیشلروسب بصن هنکایلاو کم ندنباج

 هدنغاعس رح كتنالو نع ا

Eكەد ح ا رجا رخ و  

 و هدنسیقرش بونج هرتم ولبک ۲۵۰ ًابرقت
 ریسه هدنسب ی لامش هرتمولل 8 گانه دب دح

 هبصق ۹ یدک ام اضقو یس هلکسا تن ااطحت

 یساوه ۰ هدهسیا راو یتراج هج دلوا « بولوا

 | دفق

 ی هلق ۱ و هبحات ۲ یساضق . ردربغآ كب

 ۰ ردن واح

 دو مدنتلابا ه رک ۱ هدناتسالته م
 ا و ك دابآ ۱ 0

 هدنرزوا یربن ( یدال لاک ) قرهلوا هدنسیقرش

 ۳ ۸ ندلح ی دلکود هنغامرا كنك كنوبو

 ۱۷ ۰٩۵ تولوا هبصق ر هدهفاسم کلهرنم

 شاپاب هلیضاقنا یرادبعم ییمهرب کسا « یسیلاها

 هبرتهبرت قوچرب و یني رش عماج رب منصمو مسج
 یربش مدق كا كدنه . ردراو یراهاکترابز

 دو ناطلس . یدیا كوب كب هلیتقو «بولوا
 كنتلود ودنه ر نانلوا اعا ندنفرط یوننع

 بو نج هرتم ولیک ۰

 یرب ندنتاحوتف كملا راشم هاشداب .یدنا یاب

 قیزک « بولوا لخاد هندادع هبمالسا كلام

 - هارخ كربث کسا .ردشعا ندا «هلکغا گاف
 هفاسم دوس رب هدنفارطا كهصق ییدعش یرا

 . رولدا طبض
Cnosse ( ۱ ) كتسەرزح درک 

 قیتع رهش رب یعدق زکیم ] +

 او ق ۳۹۹۹
 . یدیا عقاو هدنراوج كنبدنق کیدعش « بولوا

 . یدیا هدنبرق كنوب ییادرک روپشم كدیرک
1 {nox yille EE تع واہ هل | لیوسقوتق 

 ۲۹۰ ك( ل وشال ) و هد روپج ( هسش)

 هبصق رب قزل وج قاس هدنقرش هرتم وایک

 تروعهج . ردراو یسلاما ۹۷۰۰ 6 بولوا

 .هروک ذم كلام - .ردزکرم کسا كنهروک ذم

 ك.جوک جاقرب هلمسا ون یخد هدنرلفرط راس كن
 . ردراو هبصق

 ,Cnide) 001005 ( سودینقد وخاب

 ت بش لاس تای وات
 هدنسهطخ (هدیرود) انسهع دق تکلع (هب راق)

 ىە ی را هطا موش هلا EE اتسا ینعی

 فنن هبش نوزوا نانازوا هنجا كزکد
 طقسم كنانکح ضمب .بولوامدق ربشرب هدنجوا
 ههرهزنانلوا معز یسهبلا قشع .ردشفل و یمآر

 صوصخ هنندابع كلو .بوتلوا دع بوسنم

 یک منم ها ووا ید زر
 . یدا راو

(Knivskjorodde ) 5 و 

E EEEعقاوهدنلاعش كجوروب  
 نوربرب هدنساامش لحاس كنسهریزج ( ورک ام )
 عقاو هدیلام# ضرع ۷۱۱۰۱۰ « بولوا

 . ردسهطقن ىلاعش كا كنسهعطق ايوروا .هلغاوا

 یوکناتسا ( 160, 1605 ) سوقدوخاي

 ۱ هدر

 [ .هلروس تعحایع هنسهدام « یوکناتسا » ]

 (وننوق) هدیطسو یاقرفآ(00۸) | <
 (یناساق) ندنرلدبات لوص كنغاملبا

 نایریوهنلفسایسق نالوا بیرق هنبصنم كنمیظع رهن

 هرتمولیک ۱۱ ۵ ك ( لو یناتسسا ) بولوا سا

 ۱۳۲۵۲۲ هلا ن وج نش ی۳ 0۷ هدنسیراقو

 . رولوا بصنم هغامرا روک ذم كرف لوط

 دای هلم او ردق هب یراقو هرتمولک ۱۲۰ نداروا

 « هدهسلا هرتم ۰ کا هدنصنم . روئلوا

 هدنف رط لا كنسارحم ىا . ردهدابز ق

 یرلقلقاطب و یرلدس موق هدىزاقو وىرلهلالشورلاىق
 ۰ دود اص هن افسریس « ندنغب لوا



 او ق
)€oabridge( | rEكتهنحوقسا  

 i ۳ را ود
A 8۳ ۰كقرات الو هدنتلابا قران ال  

 ۳1 3و وتس اللغو هدا لاش هرتمولبک

 ۲۵ «تولوا 4بصق ی هد قارش هرتمولیک

 5 ردراو یر هناخربمد هل دعم ربمدو یسل اھا

(Coati ( 11هدس ونح یاش  

 هدنا وک ( هقاقتیت ) كنه ولو ی وف

 لوا ندنفشک اش مآ CL هطا ك وکر

 یس هحوز و ی. هر شمش کاخ اولا هندن هلصا لاها

 كارهو «راوشلوا افا توام هرق نالوا حمار

 ندرلقازواكب «بولوا یراد مم صوصخ هنتدابع

 هردراو ىسەقىتع و لیخر .یدربلی دیک هنترابز

 كتنیح ( 15600-1008 ) 2 1 م

 (نافیسن ۱) هدنتلابا ( وسناق) ی

 برونح ٥ رم ول “ك ۰ تاافیسا ۲ و هدنغاڪس

 س :ناکود هنلوک ( رون هرق ) قارهلوا هدنس ع
 3 e امدقم «تولوا نوش ر هدنرزوا تر

 هتبرازوا یالثخا ناعوت اريحا نکنا ارم
 ناهو ؛قارحا یرلفرط رثک ۱ ندنفرط رلیلتج

 شلدیا لتق یسیلاها نوت یی دمش « هلغلوا

 نوز رع هدهرم وسا ( 01۲6 ) ۳ ۳

 هبصق ر بس یز كن سس هیجان ا

 رش بونج هرتمولیک ٩٤ ك( خیروز ) «بولوا
 شم . ردعماح یللاها ۸۰ قاو هدنسدق

 رانا ماطر و یہهبشا كاوا ضعب ۰ یسدادعا

 . ردراو یسهقبتع

 كاش رف | Quantla mp( 0) | وپ را وق

 یراقو هدنس رع لحاس

 «بواوا هبصق .داوبرب e یتاشآ كنهنیک
 ناد وسو EE یسلاها ردق ٠

 نادوس ۰ ردراو ینراج تاشرا لبخ هللا یطسو

 ها كرل هلکسا یراقدلوا یهتنم كن راناوراک

 ؛بولوا یسهفرش عماوج ددعتم . ردندنرکلشیا

 راس و ریکراک یراهناخ كناسور هلرلنوب زکلای
 . ردهدنلاح یسهبلق نام* یر هناخ

Kuan ( ) هرتاموس EE 
 هدنرلطسو |. یو هر رج ل ر

 بولوا هیهاللسا تموکح رب هدنفرط اد 3

۳۷/۰۰ 

 نویز ۱ ( یماج و ول یر ص

 ۱ قوح e اسو ه وهق ا تانم

: a 

  TSهدنرغ یاش رفا (م4

 دم ۱ ود  E ۳ ۱دع

 هک ردقامریارت هدنتکدم هلوغت ۲ نانلوا ۱۳۲۳۲
 هدیقرش لوط ۱۵۳۶۸" هللا یلونج ضرع

 قرلوا هدنرق كنعبانم یغامرا ( قیبمازوم ) و
  ۰(ویموسو«) هدلعر نالوا یافترا هرم

 هدعب «هب قرش لام ادا «هلحورخ نان هک

 «قرهقا یرغوط هیرغ تبامو هلاعش ٩۳۱۹
 رولىكود هب یسالطا طع رع هدس ونخ ضرع :

 یلوط كانسارجم ,۰ ۰ ٩ ردهدایز ندهرتم واک ۰

 س یغناشاو یراقو تكنسارح سفائثه 

 و هدنتهح هنروا < هدهسریاب هلوا حج

 . ردق وح یشاراشنف ۲ آ لعرسو

 كنينيح دنه (0206 - 11)

 (وه)وهدنتکلم (م (iT ۱ یرتغنآ وق

 «بولوا هبصقرب هدنسی رغ لاعش هرتمولیک ۰۰ كن
 .نوکسمو تبنم كل ینارطاو ءردطاح هلروس
 وا لهاح هرئاسو قوما لتلک «بولوا

KOSE Tung 3 ا 1 3 

 قلی وا كجا باد
 . نیچ ندنتهج قرعث بوتجو ًابونح « بولوا
 لام ۰( نکوف ) ندنفرط یلاعش قرش «هلزکد

 ندنتهج ییرغ لاش 110 ) و.( ین منکر
 عبا هب هسنارف ید ابر « لب رلتل ایا یس غن ا وق

 ل رددودحمو طاح هليتكلم نیکن و

 « بواوا اق و ووا «هرتم ولیک ۰

 یعب هیرجا یسقرش مسق ؛هدهسیا راط یس رغ

E 
 اص

 يخ لحاوس ۰ ردنا ۳ لبخ یرغوط هلام ۰

 ندا بقعآ یرب رب « بولوا یلیبتنبقبح لیتن یک

 ۱ هدنسپب معا مسق هقشپ ندرلن ور و یوق ك وک

 .  نوزوا هدنسرشراق یسهریبک "هریزح ( نانیاه )

 كجو هدنف رط هبرواو ۶ ربنازوا هرب زج هبشرب

 . «بورک نرد یلبخ هنجما كراهرق اخو زفروکر ب

 هنيصنم كره یار کد هلسیغامرا ( غناکیس )

 رج رش ( نوتناق ) روبشم نالوا تلابا زو



 ( غئوق غن ی ) ا و در 8

i: : 7قلم .روشلو هطآ چاقرب اد  

 كتلایا هام رج ( نان 7 روک ذم نالوا

 هرتمولیک عبس ۷۱۰۵۹۵۰۰ ۰ یهیعطس ٌةحاسم

 عبا بم هک .ردبشک ۹ ۷۰۰ ۰۰۰ یسلاهاو,

 كتاب وروآ « هلکمش ود یک ۳ هنتشاب هرتمولیک

 .رومایشالک ۲ ینیدل وا نوکسم هدایز ندنرب ره نامه

 ٩ تلابا مسحو ناال وا هاب و کد دوس رپ

 . رد واح یغناعس ۱۰ « بولوا مسقنم هبه راد

 هلبتلایا ( یس عنا وق ) مقاو هدنسیل امش برع

 ترول دخ ع لما « N « ییا را

 هدنوتناق یسیموم یلاو كنسيکيا .بودبا لیکشت
 كنوتناق روک ذم نالوا یکم . ردیا تماقا

 ندنرارہش راس «یک ینیداوا یسیلاها نوبلیم قرب
 و ٠ ك( غنی ؟وج) ۰۰ ۰ ۰ 2 (ناجاق) 1

 زد راق سا ۰ ك( غنوق غنو )

 «.( ووتاوسا رکید 0 وان ق ھا

 | یرلهلکسا یوه قاب .وه یوه «وتچ نوح
 ا -هربنج (غن وق غن وه) . ردقبجا هنتراجت دوا ۱

 ربلزیکتروب یسهبصق ( یناقام ) و رازباکنا ینس
 . ردراشا سا ۱

  تولوا قلغاط هرزوا تیموم یسضارا

 هلحاوس رلهرتو رلغاط قوج رب تفرک هتیرلریرب

 داراهناو هدنرلهزا كرلنوو ؛ رارولوا دتع ردق

 رارابو یداوو راهووا متاطرب هدنرزوا یرلارج

 ۱۵۰۰ یعافترا كنم راغ اط اذه عم .ردراو ید

 یسهراج هایم ۰ زغا زواج ی هرتم

 یینبدلوا خاص هشافس ریس یسهلج نامه «بولوا

 رااودج قوج رب یمنصو یعيبط هدنراهرآ یک
 یطالتخا طاسو هعلاپ كتلابا « هاضغلو یخد

 ینامریا لوس چوا . ردیس«مام قرط وبشا
 ندتلایا نالوا, یمانمه یکو ی لا گكرلن و . ردراو

 ندقرش یسونکیا (  غناک یس ) ناک ندیرغ ینعی
 (غناکبی) نتا ندلاعش یسیجچواو (غناک غنوت) نلک

 هدنزا وح نوتناق هد یحوا آران و ۰ ردسغامرا

 هرالوف قوح رو طالتخا هل رودح هدنرلنب

 هدنن رغو لاعش كانیزفروک نوتناق «ككرهدیا ماسقنا
 ۰ راردنا لکشت هبلاد عساو ندنسهبلاد ثالس

 ندرلغاط برق هلحاوس هقشب ندقامرا جوا چ

 قوح كب

TD A OK e E EECنخ شر  
N ۱ 

۳۷۱ 
 دولوا بصنم هزیکد هبیرغوط ندیرغوط كرها
 . ردراو ید یرابنا قوجرب

 هرارطانازنم .بولوا قاچ كپ نزای یماوه
 ینیدقیح ردق هیهحرد ۵۰ هلیاسح دا رغشاس

 ًاضعب «بولوا قوئوص ییخ هسا نیشیق ۰ رولوا

 .رولوا یتیدنولع دلرلوص نیل هک و .راغای یمنادیق
 «بوسا یرلمتلم یبرغ بونج ردق هلولبا قدسیام
 ردق هنا ندلوا نرشن ء راغای روسای یلتیلک

 مکح قاقاروق ؛بوسا یراکزور قرش لاعش هسیا

 هم هدنرخاوا ف راعوم نونغاب.. رروتم
 - رغاط . ردا روهظ رلقل هتسخ یک یرتنازدو

 هل راهووا .هدهسیا قالبح و قلشاط یر ك

 ملقا ۰ بولوا تبنم كب یغارپوط كب رلیداو
 یعاونا كنالوصحم هلسهدعاسم یخد كنساوه و

 هعفد چوا کیا هدهتس ندیادغب ۰ رولوا لتضاح

 تافک هب هل تاحایتحا هن «هدهسزوبنل | تالصاح

 ۔ وصح نایریدشیتب هدایز كا یغد رہ . رویا

 رکش «یاچ «دیویج « رونک « نوتوت . ردندنال

 ص وصخم هب ه راح و هل دتعم ملاقا «لیفحمز ۰ یثماق ۱

 ءنوهل .لاقتروم العا هلج نازاو یعاونا كرلءویم

 دكراهزس هلرلهویم راسو یزوج ناتسدنه «زوم
 اور تر هرات غاي لمعتسم هدعراذصو یعاوبا

 تال وصح قوج
 نایردشت هللا هب وص

 «تولوا قوح هدیرلحاغ | توط . رولوا لصاح
 دنهو دنه یاناوح كا یلتیلک

 یکن ادکر کو لىف «هدهسیا كرتشم هریک ج

 روبطو یرانالیق

 ندهبلها تاناوبح . ردقوح

 هدایور وا و ۳ هبط تاتا

 یعاونا داراحثاو كڪچ

 . ريل زاقنچ

 . ردقو هيج تاناوبح

 اولا تكارشحو

 هب هیتب رویطو ریغیص « زوموط هیلشاپ یبیلاها
 هدنابلقو هدتعارز یرلرغیص « بودا تبغر

 .رارویملس کا هدافتسا ندنرلتوس «یقرهناللوق
 لاب رادقم یخ « بولوا قوح هدیرا را

 قوبح قلاب هدنرلرهنو هدنلحاوس . راز راقبح

 . ردن دنراشیعت رادم یغد قایعقلاب ۰ بولوا
 - هغاب  بودیا دیص رلهغابمولپاق مسج هدلحاوس
 هدد رتسا یلتیلک ۰ راردنا لامعا رایش ضمب ندنرل

 ۰ راردب | دص ید ناحصو یعا رادشم رو



 ءهوبح «ریمد «رقاب هدب راغاط ۰ ردقوح ی رب هتل

 ,بونلو یرلندعم نوشروقو یالق ؛شموک
 ص سم هل راشاط تی یذ .زوبلب راقبح ندنف رط ییاها

 یدنک هيلع عیانص . رویئو یغد یندعم روکو
 هشقا ندکوو قوماپو ندکیا یرلقدراقبج

 ییچ « ندنه هرئاسو یرلزپ نکلپ هلناج و سنهو
 «تاوداو تال عاونا قدربمد «دفاک هل راش یاثماو

 رلیش ییهعوا ندسونبآو یشید لیفو هغاب
 وبشا هللا هیضرا تالوصح ییاجارخاو «ندنلامعا

 تموم یسلاها . ردترابع ندهیعانص تال ومعم

 . رریقنم هم وق چافرب ۰ بولوا لنیح هرزوا

 ملکتم هلب راسوصخم ناسل لوهج زونه هدرافاط
 .روینلو یغد ماوفا ضعب عییطم ریفو یثحو مت
 < قرهلواینیح هنن هدنناقطم شعب هلرپهش نوتناق

 تقوات رلنو < بونلو یخد هیمالسا لاها یلبخ

 تاذ رب ندهباص شتا ترڪ هیاروا هدنداععس

 هدنساعدا یرلقدنلوا لاخدا همالسا ند ندنفرط

 « ردیوفدم هدنوتناق هلا راشم ىج ۰ رثروینلو

 ء بولوا ناقشیلاچ قوج كب یسیلاها كتلایا وب
 ندقدلوا لوغشم هلمیانصو تعارز هدنرنطو

 هنیرلفرط ینیچ دنه هلریازج راسو هواج ۰ هقشب
 كب ینراجت كتلایا . راردا کاهلمع بودیک یغد
 ۰ ردکاشبا

 نوک سمر هللا یلاما نویلم ییاو قطم هاو
 تعحاص هنع-آ نوع” هر زج ( ناب یاه ) نالوا

 . ردنا اضتقا قفلوا

Kouang - Teheng) 
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 وجنام كج( ۴ + مو
 بش هرتمواک ۱۱۰ 2 ( نرکو ) هدنسهطخ
 هه ندندودح ناتسلوغم قرهلوا هدنل اعم

 عبات هنغاموا (رومآ )و هدهفاتسم تالهرتمولیک

 اچ ( وه غنوا یا ) نایکود هنبرهن یراغنوس
 یسلامها ۷۰ ۰ « بولوا رهشر هدنرزوا

 ؛بولوا یمجیم كنیرلتریشع لوغم ۰ ردراو
 راجت فلا یتلتم هبمرئاسو دیویچو یاچ
 . ردزاو

( Kouang - Si ( ۹ ِ 

 ندنس هب ونح تالاا هک 9

 « نوت غناوق ًاقرشو ًابونج « بولوا

 ۱۲ ۱و ق ا و ق

 «٠ هلراتلایا ناننو ًابرغ «وئچ وتو نانوه
 میا هب هسنارف ید ندنتهج ییونج برم
 یول هبرغ ندقرش . رددودحم هلیتکام نیکنوت

 یمهیعطس حاسم « بولوا هرتم وللک ۰
 ۳ ۰۰۰ یسیلاهاوهرتمولیکب ص ۲ ۰

 ى ا هرتمولیک عبر رہ هک ردشک

 «بولوا یربش ( نیل فوق ) یزکم . رویشود
 ,ردمسقشنمور هراتخ *هرادا و هب | قاس ١١ تلایا

 برف صوصلا ىلعو هرزوا تیموم ىسيضارا

 بط یلابج کا «بولوا قافاط هدنتهح لاعشو
 .:راوولوا دم یغولط ه لات قرش نددونح

 یرهورذ یخد نیزاب كنرب زکلای ندرلغاطو
 ۰۰ یعافترا كرلراس «بولوا روتسم هلراق

 ربنرب كويب نالوا ىمانمه . زا زواج ییهرتم
 نو غنآ وق « كرهدا قش هقرش ندیغ قلابا

 هزکد 7 ا یرهش قرناف هلا لوخد هنتلایا

 هب یراقوب هرتمولیک 1۵۰ ندنیصنم .رولوا بصنم

 خد كراروباو كحوک قحو هئافس ريس ردق
 هدنجا كتلایآ قامریا وب نالوا دعاسم هنسلشیا

 ینسهبراج هایم كتلايا نوت یی رابنا قوجرب
 ندغاص یراکوس كلا دكرانو « بوالبوط

 .رد(غناکینوق) هللا (ییول) ندلوصو (غنآ وقو )

 ( هچغنای ) هلیسهطساو لودج رب ریخا رهن وبشا
 طالتخا هلطرهن ( غناک غناک ) میات هنغامریا

 مهم كي هدنسمزا قامربا کیا وبشا « پودا

 . رویدبا لیکشت یئام قبرطرب
 عیرس « بولوا ییتبوطرو قا” یساوه

 یرارب زود «بولوا تدنمزآ یسضارا ارا

 صوص ا يلع ءهلغلواترابع ندنرل داو راط دارابنا
 یر .ردزآ یرلرب تعارز لباق هدنسیبرغ مق

 نون غلا وق یسهلضف كلوب .بولوا جرب لوصح
 رصم هدهحرد یڪکیا رونلوا جارخا هنتلایا

 راسو قیتسف ناقمآ < هلق « یادغب هدمبو

 دلرل ءویمو یشماق رکش .نوسیلآ ؛دیویچ هلنابوبح
 هدس رقیس هم رغ دودح .رولوا لصاحیخد ییاونا

 یرلغاط . راقیچ نویفآ .بولیکا یخد شاخ
 یرلحاغا هتسارک « تولوا روتسم هل رلن امروا

 ندنکیلیا هلبحاغآ نیحراطرب را كب . ردقوج



 . رونلو 5 جاقآ سنحرب نالیاب E ا 3

 «بولوا هاشم هح دنهو دنه هحاناویح

 «یعاونا كران ويم « نادکرک « لف هدنرلنامروا

 تاناوح « رونلو هلتلک تاناوبح اس ناغاباب

 رثریکیب یلهثج كچوکو راهدنام هدننایم یسهیلها
 « رقاب ۰ شموک « نوتلا هدنرلغاط . ردقوح

 كب « هدهساراو رلن دعم الو یالق «نوشروق

 كرا هیحاشار ها عیانص ً ردهدقلراقبح یزآ

 ینراجت . ردترابع ندنهمآ رلزب ندقوماپ هلرلشاق
 یینیچ یسیلاها كانبرارب زود هلراهبصق .ردبرک كپ
 ندهفلتخم ماوقا یفحوعت یناکس كنرارب قلفاطو

 ۰ رد رابع

(Kouang - Si - Tcheou) 

 هدنتلایا ا E اوت
 هدنسبب ونجقرش هرتمولیک ۱۲۰ 22 ( نانو ) و

 . ردرهمشرب یزکیح تالا
Kouang - Sin 0كنيح  

 منا ) ۳ ۱ ن 1
 ARE ۷ ۰ ك ( غناج غنان) و هدنتلایا ( یس

 (غناکنیک) مبات هناوک (غنایو ) قرهلوا هدنقرش
 هللا روس « بولوا رہشر كلون هدنرزوا یر

 . ردطاع
Kouang 2 ( ۱ ۱ 4دنه )  

 هدنخکلع مان[ كنىنيج

 هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۱۱۰ كن( هوه ) و
 تلایا هدنرزوا كزېن نالوا یانه قرهلوا
 یسلاها ردق ۰۰۰۰ ؛بولوا هبصقرب یزد اچ
 . ردراو

Nan ( ۰ 1100208 -  ) كتنبح 

 تااننو و هدنتلایا 0 زاب غنا وق
 ( غناک یس ) هدنساب وذح فرش ار

 هد رق یبانم كل رب ( غناوفو ) عبا هنغامرتا

 . ردرشرب حساوو كو

 یاقرفآ ((01880, ا 2

 او مود رم لوس هدسرغ رچي و

 لوط ۱۹۳۵۰۲ هللا نونج ضرع ۱۱۹۳۰

 ندنطاق هاس میقت كذب ونج یاقرفآ هدقرگ

 (هبماسوم) نالوا یعافترا هرتم ۱۰۰۰ و نانو

MW. 

  A A LD ۳ا ° 2 ۳

 ۱ و ق

 «قر الپ وطیبراوص كرهن جاقر نداوصو «یرهفآ
 هرکص ندکدتیا عطق هفاسم ككاهرتمولبک ۰

 لوط, 36۰۱ به یونح ارت ۷
 هدنغاشا اهد زارو هلرپن ( یاساق ) هدیقرش

 لیکشت ینربن (آوق) دكرهشارب هلبا ( ییفم )
 . رولکود هنفامرا ( وغنوق ) هدول هک ردا

 ٦۰۰ کا هدلح یکیدلکود هنپ رهن ( ییاساق )
 یضاشا زکلا كنسارحم . ردهرم ۳ یلنردو

 «بولوا خاص هئافس ریس یم كا هرتمولیک ۰

 یر هلالشو یلتعرس كب ینایرج كنب رلي راقوب

a 

  (Kouang - Yen)و

 هزتمزلک ۱۱ ك (یوئاه) نب غنا اوف
 هد رجا ردق هرتمولک ۱۰ ندلخآتسو هدف رم

 «بولوارپشرب یزکسح تاایا ۰۰
 یسهعلقرب مکح «یربن اص هئاسریس ردقهرهش
 مالفاصو یندعع ول دق «یسهراجن تیما

 .یسلاها ۶:۳۰

 . ردراو یساوه

 la ما ( Coahuila مر

 کشک رب | الیوها وق
 ؛بولوا یرب دلرلتیروهج ندیا بیکرت یتسهعقک
 كاع "الامش « هدلاح یغنیدلوا هدهبلامم تپح

 د الت ووبج (سارکت ) ك هی
 «ساقتاقازو یزوتو یواناس ًابونج نوتلوووئون

 هلب راش روهج 1وهآ وپشو وتئارود یخد اب ف
 لامش ضر ۲۹۳۵۰۲ هلا ۳

 .هزا رع لوط ۱۰۰۳۵۷" هللا ۱۰۲۰۲۸۰ و
 ۱۵ ۷۳۱ ینهیععس حاسم ؛بولوا دتم هدنرا

 یا ےس انا ۰ 1۲۲ یسلاهاو

 E ء بواوا ترابع ندهلبای ر كسکو

EAE NE۰ ردهدنراهرآ . SIL 
 ؛بولوا مقاو هدنسهل ام كنهلبای و یسقرش مىق
 ناربآ تسهیل اعم دودح كتروپج نداروا

 كلکود هنفامرا ( هترون لد هدنارغ ور )

 ۰ رددود#

 نالوا هدایز ندنفصن .رنیا یاج چاقرب هرزوا

 یواح یرلیداو و رل راب لزوڪ یسقرش مش

 یس رض مق .ردیرب تبنم كا كن هقيسکم ؛بواوا
 نوک هيلع ءان . ردهدنلاح لوجو وروق هسپا



 ؛بولوا یسقرش مق زکلاب یرب نالوا رومعمو
 « قوما سنج رب لزوک یللت نوزوا هدتح ول

 < هدهسروشب لر ول تبال وی و موژ وا

 هدیکیا رلیشحو یلرب نانلوب هدنرلتهج یلامش برع
 ES SRA لاها « هلموڪم هدر

 ناش
 ا ا . A AE + ترامعاو

 EET رو اا لا ید هنص وصخ ی رها

 (ولبتلاس) نالوا یس زکلا ی رک ا
ae ۰۱۰ ۱  

 هاا ی AS هب اضق 3 و یس هہصف

 لاما
 )ها ۰

Eهلس همصق  

۳ 
 . بول وا هد راکشستف < یہ ره أ 8 E ی هب رڈ

KAرالوتاتسا بفرص ه دنا یسن اھا ۰  

 î ام

 ییا و یربد
 یلح نان .ردرلزم» دلوتم ندتطالتخا كت سلح

 ۱ ؛ بواوا زا كب ارج صلاخو

 . رده وسنایسا یررحو

 , | نایداوق
 تس رو 1 هاذمرت و مدت راک ۳ نوع

 لتح هلن | دمر قرەلوا هدنف رط

 . ىدا تلایاو هصقرب هدننب

 نادوس لا نازف هدر :I ارو ۱ 1

 هان یا ق و ونا و 0 2 ود

 یا منم اا >4 راد اک تک اللوح ابرار رپ قراو قرهل وا

 ]هل
 لم»- یا ضرع و هدنقرش ۲۱

 ۰ بولوا حاورب گو هدنبونج

 زار
 هل وسخ نریم

 هرام N 7 هلب | ۸ یکاو هرنم و یو

 ۳ هنر
 یم اک هح

 مس

Vo. J)حل سم  

 هدنتهح E یعاشرا ندرحم یادحو هرتموانک

 طظ بونحو ۳ ۵ ۰ 1

 قارب وط .ردشل را هل رايق هرص ر ندلوح هدنف رط

 « راقیح وص هدر ره « هع زاق ردق هرم رب

 قزرفآ رده ۳۰۵ هداتفر

 امرخ رب عساو : بول وا تدنم كب هیلع ءاو

 قفوا شم . رونروک یک یامروا یجاغآ

 لوب ییوص + ردراو یرلیداو وروقو یرلهب
 - هشبتب تالوصح راسو رتاخذ عونره « هلغلوا
 <« ندشیدلوا یرلتنما ندرلقراو « هدهسرلس

 لزوط :راردا افتکا هلا امرخ ركاب لاها

 حاوو . زاقیج یخد زوط یخ :بولوا یرللوک
 ء هلو هدنرزوا قیرط كنم رلناوراک تاغو نازف

 كاا  تکلم ۱: رازنلوذشم هلتراح ییلاما

 نالو هدتح برط یرقم
 7-۳ اهد كحاو . تولوا

 هد ( وردهش ) ندرلنوب
 ی سا #  ا تارفحش  تولوا

 ؛بواوا ردق one 6ا كحاو . ردراو

 های ان

  كنهنرقره ۰ ردك ندیلولروز ررو برع
 هباروا لاها: هدنلاح زینب ؛بولوا هعلقرب هدنناب

 ۰ ردنا الإ

 یو عبا رک هد رعاة رب زج 1

 ِ Vs تلو مدنسهطخ مصف

 2 نززالس لبح قرهلوا هد نسق رش

 یسیلاها re َءتواوا هبصق رب ه دن رع یا

 ةر دراما ۰ بولوا ی-هب راج هابم . ردزاو

 بونج هرتموایک

 ۰ ردطاحم هلب هع و ر رص ی راو

 نا cE ودنع ۱ 5

 7 اا رد ود

 . قيا ومس ن نووج ) |

 -انک ذاو ارمش ربهاشم ) یزوتلا ۱ # و

 «هدنروص ققج هیمهناوا .قرف ندنرااصا «یرلب زاب

 قشمد . ردشلو تربش هلنراهم یهدهعا دقت

 3 A RE TAN «بواش اب هدماش

 E : 83 ۲ ۱ ۰ بیاد ارش ls تا کیا وش

 3  قاسلادب ق جت ةمادلا برش
 ES تضقن دق سالا هاتس انا

 ۱ ا قایلا نع ن 4 او لیسیلاپ

 ۱ هدنغاوعس" :همارد كدت الو تالار 73

 ر بونحت هرتموای ۲۶ کی ه«اردو 1 8

 1 هدنتشلامش لحاتس كرد رل هطاآ او ةدن ساق رش

  كىۈق رب مقاو هدنسبشراق كنسهریزج زوشاط
 1 بولوا :هلکسا و هبصق رب یزکسحاضق ه دنا

 1 ۲ اب لع د 13

 ۳ اسد د ا ند دف رط موحسع

 1 مظتنم هلیمسا 6 هبریخ 4 هسردم» ۰ ی - هل ما

 3 هنادضتک رب 0 ارش عماج رب ُ دایی بوش ر

 ۔هیکت ۳ ۰ ینیرمث عماج ٥ زکید ً یسهناترامع و

 اس 0 6 و لسم ۸ < یس+سردم ٤ < یس

 ا ۶ یبهرواح ۱ ۰ یساسیاک ۳ « یتکم

 یکم هبدشر « یسلاها ۷



 ج ۰ 1 راک اشیا ۳ ی

 هدشرو هادا بناکم هد هب رخ ةناضهدنهم
44 

 (E درک اش ۱۰۷ تولوا سیردت,یزراسرد

 زوامتم ی ۰۰ ځد هد ورخ ةسردمو ط ق
 - ص اشاب ۱ع دم . رویلو سردم ٤و هبلط 7

 -هنسهرادا كنه رخ و هيلع تاسسوم و موج ٠

 صصخ و دارت یتادراو كس هر زج زوشاط

 « بول وا دواز ۴ لصا نع هبلاراشم ۰ ردیشغا

یا ند 0 هدنرا وج هجروک
 هد هلا وق 3 هدهس

 زك هنرلتا كدب هتتسول

 ول 6 زدنعب لوا شموس هدار وا او 3 شم و ط

 AS هلا وه . ردشقاب هل رظن یتط : هی هیصق

 قعنص یر كا کت هصق « هلغاوا ر وهشم ینوتوت

 یا قلا شب هدهنس « تولوا یراضتسا توتو

 . راردا لاغتشا هلايا و هلع كل شب ترد

 د هدنح راخ كروس :هدهسیا طاحم هاروس هبصق

 کسا هلاوق . ردهدکعا عسوق ۰ بولیپاب رلهناخ
 ین ( سیلوبا# ) یعدق مسا « تولوا هینصق رب

 تب رب يدر هر : یا
 هدننامز یفاروطارعا مور هدعب .یدبا یسهلکسا

 اتم یغنیدنل وا ذاخما

 نالوا كعد « تا » هدیبتال قوزو « هلتبس

 ۱ . ردشفل وا هتم هلمسا ( هلاوق )
 “لاق «نابعش یراض افر یساضق هلاوق -

 ید Rk « هلرلاضق هتشوارب 3 « همارد

 قرش ۰ تولوا دع و: طانح ها زیکد را هطا

 . ردهووا یرلفرط یاس و قلغاط د لا
 ۱۵ ۰۹۷ ۰ بولوا یواح یهرق ۲۵ اضق
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 دمآ ۳ هد لمس ا راس بولاق هدا وص

 ۲ لندنسهر زح هت اماح ۰۰

 ˆ « ردراو یو .هرتم واک ۰ ۰

 وغساه «آ وغاس هءدژایس 4 یرآ هعلش اب كنم رارکید

۱ 

 ۱ یواح یرلتلقاطب هد هحرد قح هوا منام هدش
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 لحاس : یرلهعاشاب .بولوا كع رک کب یرارکید ۰

 یرلنالب راقبح «هدهسا راو رلن عم راسو روک

 . راغاب یخد رومای نوک ره « هدلاح ینیدلوا

 الو یک ش كنهرب زح و عفاو هدنشلاش

 ندسهقحم ریازج < ردیناهل كنرپش (هناواه)

 هدننونج ردق هرتمولک ۰ كنسي رغ مسق زکلاپ

 « بولوا كجو یسهریزح ( سونی ) نایلو
 . ردراو نیس هرس هحابم كالرتم ولنک اک 0

 . راح «سامایاق «هبیلف ناس : هدنسیشراق یلونح

 را دن ییا لحاس ؛ شد

 RANE وزوغارق «هنامورولاق

 قاعص كب یساوه هدنارب قلا و زود
 اشا هرارجملا نازبم « بولوا

 وتسغا و زوعو ناریزح . زغا

 هتک ۲ ۰

 روشی یرلبآ س
 یایعص تك اوه هدم وم وب < بواوا یه وم

 . ووص و ورق اوه ردق هطابش ندل وا نار شل

 ..ردرا كلبا موم لزوک لا 7

 هدکلربو تسا هدایز كن هتعارز یر ندندم

2 

 ینازآ ةسن هبیضارا تەسو كنيلاها «هد هسا
 هدنلاح عورزم ربغ زونه ییضارا رثک | هلبتهج

 ندنرلنامروا مساو شم همروک هطااب ۰ بولوا
 : ینالوصح ییشاب كا . رویمهناوا هدافتسا یخد

 «هوهق «قوماب ؛یعماق رکش نو و رپ « رصم

 روہشم كب ینووت . ردهرناس و دیویچ یناقاق

 : رودنک هربره یراهرافص كنهاواه «بولوا

 امروا . رباع: فو هعف د کیا هدهنس رصم

 وژاق۱ هقشب ند هفلتخم راجا كاهسارک هدنرلت

 . روبنلو ید ج61 تعق یذ یک سونا و

 یرازوموط صولا ىلع و یسهیلها تاناوبح

 « بولوا قوج هدیرلنافوق یرآ . ردقوچ كب

 سد رقاب نول هدنراغاط ترا

 هایمو یرلفاحوا یشاط یزابو صر .ردز آ كب

 عیانص . ردقوچ هدیرلقلق طب یلزوط هلیسهنندعم

 ۔ وصح راسو نو وت «هوهق «رکش هیحلشاب هيل

 دهراذرص كنرف و ندنراضعسا كنهیضرا تال

 ترادع ندنس هیفصت كنموم ل اب هللا عا | مورو

 قو یراهشرباف هیعانص تالومعم لصا واوا

 نوبلم ۱ ۶ ۱ ۵ یس هب ودس تاحارخا ۰ ردە

A 38۰ 91  

 لحاس .كنسب رع مق r لزرك لا ا

- | 

 ی

۱ 

 تو فا
 نام هد یال ۲ هاو یاب دار «ینارف
 یمطعا مق كنتراجت . ردشلاپ هرادقم وا
 ندنوا ۰ بتونلوا ارج هدنس هلکسا .(مئاواه )
 سارا ام : هدنلاع لحاس یرلهلکسا یهرکص
 لعاس + سود 1 وعاس ء شا درا

 « دادینر « هبوق هدوغایتناس
 هدهجرد یجترب یراجت .رد رل هلکسا سوغ ونیيس
 با هیناسا هدهجرد یجنکیا و هللا هعقجم كلام
 كب هدرلنامز هلوص و هریاعمو قرط . رولوا

 هدنسب رع مسق صوصایلع «بوئلوا انتعا قوچ
 لحاوس < قرلاغوح كب یرلطخ "لو رمد

 هرهبصق یهدلخاد یرلهکسا یهدهیلاعشو هونج

 هتلابا کیا هحهرادا . ردرلشعا طار هتیرل سر و

 نالوا ترادع ندنسدب رع مق . بولوا مسقنم

 «( هناواه ) یزک س تنهطا نوت و كتلایا یجرب

 ۳ ه دو سد ونح

 یزکس كتلابا یجکیا ترابعندنسرقرش مسقو

 ( هوق هدوغابتناس ) عقاو هدنسیب ونج لحاس

 قوج هدنسهزا تانا ییا هییعسو . ردسهلکسا

 « بولوا یرلقرف هج روم
 ندنعب رر كنلاها مومع یسبلاها كنتاایا وغایتناس

 یخد یرللوب ریمد هلب راهلکساو هبصق

 ۰ ه د4سلغ ول قرف

 ۰ ردژآ

0 ۰ 

 .اوازآ ) نالوایم هع دقٌةهیلصا “لاها كنهربزج

 «هدلاح یرلقدلوا رلمدآ میطمو نک اس هر( سوق

 یرادرفرب چیه «بوناوا اعا ندتف رط رللویناسا

 هاروا وخ دلرللویناسا یجنا . ردشمالاف

 جایتحا هجوزت یراریتو نیداق «ندن رلکدتیک راکب

 هدنررامط كنيلاها کیدعش .هلتیسانمو .بوروک
 رایلاب وروآ ,ردلکد ككا یخد یناق سوقاوارا

 ندنفرطره كنهنایسا «بوبلوا نالبتساق فرص

 ۰ لزکترو و بوسنم هب هفلتخم ماوقا ضقک

 بڪ ص ندرلتبسنج راسو زسنارف « قساب

 8 زوب نایریتک نداقرف ۲ «یک یرلقدلوا
 نر فلتخم «قرهشیراق یخد یسارسا نیو

 قوج زآ « هقشب ندکدنک هدوجو رلزلم
  التخا هفلتخ سانحا هدتققح یخد یاها نالوا

 ناالا ر چاقرب داراست ز .رارد دلوتم ندنط

 . ردهدقلیدشنلاح هدنتمم تراس

 ا

 یس وچ
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 بو ق

 یرل داو یعسر ناسل « بولوا نیدتم هلشد
 : ردە ونایسا

 یسیدنک كبمولوق فوتسیرف یمسهریزج هبوق
 هد۱۰۱ «بونلوا ES ANE ندنف رط

 ی رحاهم ته لورنابسارب لک سس ندیشک ۳ .ه

 ( سانراق ) ادتا هدنسیلاعت لحاس كهریزجو

 ه_یسل ( هناواههد فوتس رق تنس ) هدم و

 سیسأت یتسهبصق هناوام ییدعت یراکدتیا
 شاس كنهریزح « قرهلافوح هدعب . یدرلشعا

 فالتا نسهیلصا «لاهاو ۰ هكا هدلا یرافرط
 ۱۶۶۰۰ ۰یدرلشمالشاب هكا جارخا ند«طا ابو

 < نودا طض ی هر زح هرکناهد ۱۷5۲ و

 ۱۸۰۵ و ء دا هداما هر هرن اسا هد ۷ ۲۳

 هرتلکنا رللهب وق .یدیا شالا البتسا ن هد

 عضو دارلون ایسا هدندم یرلقدنلوت هدنلا كن

 « بولتتروق ندنراصحتا تراجحت یرلقدلوا شا

 «هلخمال شاپ هقعئاتت ی افس كتلودره هنر هلکسا

 تور لاهعا ١ توانا تورا «عا زا اش اس

 كلام ههر زح ول ق هبنایسا « ندنرلکدتسا

 دیفتسم قوح كب ندنموسرو کرو هدق دل وا

 و قلود هریا سا ا د9ا هل وا

  بوردنلو هدنتش هفرع هرادا یهر زج

 لویناپسا نالوا كلام هب یضارا عساو هدو رب زح

 هدتعاللوقیک ناوبح ییلاها هراعب یخد یساینغا

 روس هناصع هد ۹ رللهب وق «ندنرلقدلوا

 لد دشا ماود هدناصع هنس زوتط « بولوا

 حالس كرت هلبا هبذاک دعاوم مقاط رب « هرکص
 هحالس هنس هک رخ « هدهتسا )تا

 .راردهدقعشروا هل رکسع هینایسا مولا بول راص
(Kouba-Staraia)هتسور . 

 یددساقماق یاروام كن

 هرتمولنک ۱۳۵ كب رک ابو هدنتلایا وک اب ندنتالاا

 هاش ندنناءعش ساقفاق قرهلوا هدنسل ام بر

 انشق هدنرزوا ییاح لایدوقو ةدشکتا .كعاط

 یسهدایز ندنفصن « بولوا هبصق رب یزکص
 ۰۰۰ هرزوا :قلوا یشد رز

 یرهناخاپدو یرلهاکتسد تاجوسنم كولو كرا
 یٹک ۱۰ ۷۷۸ یسلاها كنساضق  .ردراو

 ابا راتساهب و

  NTیسلاها 3

۳/۹۰ 
 راو راتات یمظعا مق «بولوا كلوت و ملکتم هل _طارغ ع و از تنه وناپسا

 هات هم تم اتم ات سس انفرادی اوخ یا تا اس یا )الحرمین ساک ات تل سس ی سد ست کات رو بس هی صبا ات ساز گم اتم مس سس اب تام یو سر لوک

 تفت سس س پک )۱ ۰)»سهأ2قف27 ۰۹

E قرەلوا یکزاو یا ٠ 
 1 ۱ , ردلسم

 هبهیسور (Kopal) ۱ لا ۳
 هدناتسکرت عبات

 3۶ ۲ هدتلاآ كىن ريم“ 2

 هدسقرث لوط ۲۰:۳ ۲۷ ا یامش ضرع
 یزکس اضق شقلوا ا ندفرط لسور

 ی ٤۰ و قارق ی ۰
 7 .ردراو یا ها ۵۰۰ هرزوا قلوا لسم

 زیغریق « بولوا بیرق هک زوم یسیلاها كنساضق

 ۰ «تول وا هبصق رب

 نان سس ندقازقو

(Coupang ) | ۰بوق ندنریازح اشیا  
 بونج كنسهرب زج ( رو )

 ۰۰۰ «بولوا هلکسا و هبصق ر ا ةشوک یر

 كنيرومأم كنلف . ردراو ىنايل مالغاصو یبیلاما
 . ردب رقم

 كو كا كنانو ( (هودند )

  هطخ انوس « بولوا له

 Aw ۰ یسهن روا .ردعقاو هدنسلام مسق تاتس

 »اب ود

 نانازوا یرغوط هقرش .بولوا مقاو هدیلاعث ضرع

 .(ینالاتآ ) ناریآ ینسهریزج زوبیرغآ یزفروکرب
 هتنروق یسرغ لحاسو ۰1 زکلاب ندنزاف و

 طع . ردهدهفاسم تال ەرتمولىك ۲ 1 ندن زفروک

 هدنسومقلقاروق «بواوا هرتمولک ٩۰ یسهراد

 ۲۳۰ هدنعوم رارومغایو ۱۳۰ یبهیعطس

 ۱۲ قم كالع نرد الا . رد هرتمولیک عبح

 «تولوا قلزاسو یاقاطب اراک رد هرتم

 نوت كنهروک ذم ةطخ . ردقوح یراکو لوس

 : رولیکود هلوک ون یسهبراج هایم كنسبیرغ مبق
 هزیک د ندلو چاق رب ضرالا تحت یهایم "هلضف

 ندنرلقدنلو دانرا یسلاما كنراراوح .رولکود

 نالوا كء د » لوک » هحدوانرآ هلوک هعلحم

 یعسا ( سالووت ) قرهلوا طلغ ند ( هلبوت )

 هحاسم

 روهشما ڭنەرتلكنا ( 000۲0۲ ) ۰

 نا مرفتو ندنراخارج برو
 هنابلع كوو هناینشک قوجر هدرافو «بولوا
 .یدشقا لاصحتسا تورث یتیلک « قرهلوا قفوم

 . ردش2۶ا تافو هد ۱۸:۱ بوغوط هد ۸

 هباکح رب روہشم هل عا و ید ہداقش سمآ 3



 هد ۱۸5۱ و « شوط هدنرهش ( نوتشنیلرو ) ۱

 هدنتمدخ هبرحم كنەعق كلام . ردشعا تافو

 تخالتتب هدایوروآ تقو یلیخ رو ؛ شقلو

 4 ردشعا

 ( Cooper’s Creek )۱ بی » 5
 لنگ ای

 ۳۲۰۹۰ بدن ر ( دال سيوف ) هک هود

 «لکشتلاب ندنعاقجا كاج چاقرب هدب ونج ضرع

 یوتح « هلن ای رح

 ( هتنیمانیا ) و ؛ ردا لوخد هنری هیلارتسوآ
 یرغوطهبونج یر .هلبعشت هلرق کیا هدنسهبصق

 ( یروعرغ ) هایعسا ( یکلزرتسا ) « كرهود -
 هونج برغ هدسبو هب یامشبرغ یرکید «هناوک

 لوس مان ( هربا ) «هلیعسا وقراب قرهقا یرغوط

 تمدخ هشوامعا:تااروا . روا
 . ردندن راهعاشاب كطباسو كحهدبا

 سس دوس هد وا

 یرغوط هبرع هدمب و سا

 نوضایر ریهاشم ((006۳016) | ی * و

 ۰ AE KA تئیه و و

 ۱۱۷۳ .ردنفشاکو دح وم كتئیه "هدیدح لوصا

 شمنوط هدنسهبصق (نرون) كنهبسو رب هدنخرات

 تئیه ریهاشم . ردشعا تافو هد ۱۶۸۳ و

 هبایلاتا « هرزوا كا هدافتسا ندنرصع ناسانش

 کلم م هیضایر مولع هدامور تدم رب « بودیک
 ؛ شتا
 شلوا لئا ههیناعور ةر رب هدغر

 ۔وښارف « بودا تدوع هننطو هدمب و

 . یدا

 نانلوا نارد لوا ندش دنک هدنقح تنه

 ند هعلاطم و قیقدت رظن e 3 لل وسا

 یماوا ماع زک م كبش رک تیان «كرهریک
EEهد مش هدنرزوا یروح یدنک مه تام را  

 و هدكنارابس 70 5 هدنفارطا كشف وک

 ؛ شا رابتخاو میجرت ین رط یرلغلو ےک رب

 كنبرایضعب ندنیمدقتم یرکف و ردق هل رهو
 شءروک هدنرانا ك ( سفالولیف ) صوص العو

 قفوم هنئاشا هللا هعنقم لئالد یسیدنک « هدهسا

 قیریوق » قح هیهددج لوصا و ۰ نوعغیدلوا
 . ردشلتد « لوصا

 ییاتک ینیدزاپ هدباب و «بویمهدیا تراسچ هرن
 تیاهنو ؛ شمالفاص رس كد هنر رخاوا

 یرک» ندننصعت كتقو وا

 تك ی كلام هد WR براو

 ب و 9

Jبودا خیارخب ر هغلصاب هد 11 غربمرو  » 

 . ردشغا تافو ۳ سه عوبطم

 ۰ ردشفل وا زکر یلکیه هده ووسراوو هدن :طو

Aهقراعاد  

 ؛بولوا رهشرب یتخنیاپ كنتلود 1 غاهن وق
 هدنسشراق هلئسقرش لحاس كنسهر زج (دنالس)

 لات كتسهررفص اورج ( رک ا ) نانو

 - هزا یررکد قیطااب هلا تاغتاقو منا

 یلحاس جوسا و هدنزاتو ( دنوس ) 5

 یامش ضرع 7 قرهلوا هدنسشراق

 لزوک .ردعقاو هدیقرش لوط ۱۰۳۱۲۸ هلا
 < یسیلاها ۳۱۲ ۳۸۷ ۰ بواوا رہشر كوو

 رين ارق بولیج ا هدزافو یر دا ج یا

 زیکدو یروس نیتم هدنفارطا « یسیربوک ییا

 « یسهعلق چاق رب « یغدنخ ریلیریدلوط هلییوص
 یدلج 4۰۰ ۰۰۰ « ییونفلاراد  یسایمداقآ

 لماش یدلح ۰ ۰ هلبس هن :اتتک رب یواح

 ءیسهحناب تاتابن « ی طوبع هنونلاراد

 هب رشو هبیرح « یسهزوم اقرب ۰ یمهناخدصر
 «یسهیلع تایم ددعتم « نوا ی فی و

 - جاقرب
 «یرا ارئاسو یرلعسر ر وشم هلب رل هاب « یسهب ربخ

 ۰ ا لارق نالوا قیخآ هم ومع یر واش

 ددعتم « یتکمو تبع صوصخم ه هیقرش هتسلا

 2 سانت و ۰ علا رادو هنا هح

 صوصخ هب هیبرحو هي راجت یافس «یرلاسیاک ع نصم
 عساو ؛یرلهاکتسد و ضوح و نایل یرتآ یرنآ

 لزوکو یرلناقوس زودو شینک « یرلنادبیم
 تاحاتحا زکلاب یم هیلم میانص .ردراو یسهشا

 « تاحوسنم كه و فک 5 تولوا هروک یه

 : نوتوت « یزب نکلی
 ی رام . ردراو یرلهن اغابد هلب راهقت راف

 چوا رپ . ردلکد هدنتیسن یرمها كنس رح جو

 یکی یهدنسهریزج دنالس <« بواوا مسقنم همق
 رک اما « ردمسقنم همسق ییا هلبرلتسا ریش کساو
 هشانکل .رودیا لیکشت یمسق یبچ وا کهدنس هطا

 راسو رلقاقوسو
 یس هبقمص الا ۳ هدنرا وح

 یراقرف زا ندنرلربرب هحرات

 لزوک نالوا
 هتموکجح و ا ۶ا قیحا هم و هدنفار ,طا هلا ر رب

 . ردراو

 ؛بولوا رمشرب یکی غاهنپوق .ردراو یساراع رب داع

 ع

 فرا رو ینبح 6« اخ

E 2 



 ی نواو .سیسأت هدیدالیم نرق یجکیانوا
 هدنناسل هقراعاد . ردشغلوا ذاخنا تخیاب هدنرق
 « یاهل راحت » « بولوا ( نواهنوک ) یعسا

 یمسا هعتال ؛راربد (نک اهنیوق) رلنال۲ ؛ردکعد

 بولوا باشخا یراهناخ نوت ادتبا ءرد (ابتفام)

 كوس

 دن دا زرطو رک راک هدب « هلغا و عوقو قارح

 . ردشفلوا ان هرزوا

 كن هسور» ( 10065161 (

 مادجحو هدنلابا غرولدنارب ۱ قیل وق

 ۳ دآ و وتلتو 2 لمس اتاق ) ووتلت ) قازغ ایم

 ۸٩ ۲ «تواوا هبصق رب هدنسل اش قرش هرتم وانک

 72 وییک یازجاو ملک هل ییلبا قوماپو یسلاما

 . ردراو
 هدسونح ی اق سخآ (Copiapo) او واب وق

 هدنتیح لامش كن ( یلیش )

 هو وار[ هب ر 3 كنتل ایا (
NEESنو لحاد 6 ینلاها  

 جدا بقاعتم ییز هد دالبم قیاس نرف

 ¢ ست دا دعا
 ی

 نوع” هشت AS لف 10: نداعم

 ..ردراو ی راف ددمتم

 كءد لحاس هحرزسنارف ((۵۱0) ۱ و

 هلتفاضا هرلعسا رکید هک وب نالوا و

 ندرلن و . زوندنا کت همفا رغح ءایسا ضعب

 نوتل ا» نوما (والقسازدتوق) و ( رودتوق )
 تعحار هت ودام « للحاس ارسا » و « لحاس

 . هلروب
 كتهسنارف ( 0۵۲۱۱0۵6۵5 )

 كن( ول ۳ کشت و هد تابا هشنام 1 هلان وق

 یزکں او هدنسد نع بت وئح هام ی ۸

 تاک لخاد ؛یسلاها ۸۲۰۰ «بولوا هبصقرب

 ناحو تسلط هاش یمهعگاب تانان « ینیدادعا

 . زدزاو ییراجم لیخو

 ات ههسور ( 10اهتد ) ۳
 ۱ سا ا وق

 تسلفو هدساقفاق ءاروام

 یرهن نورو هدنسیلاعث برغ هرتم وبک ۳
 هبصقرم یزکسم كتلایا نالوا یانمه هدنرزوا
 . یتکم تعارز ۰ یسلاها ۱۲ ۷:۰ « بولوا

 «یرلفاقوس شینکو زود «یسهجناب یعومع یکتا "
 هرثم راعا هدنفارطاو یراهزانمو هبنا لزوک

 سی او سس

 هرتم واک مب ۳۱ ۷۸ یسهیعتس ةحاسم
 یسضارا .ردراو یسلاها ٩۲۵ ۵1۶ بولوا

 ساقفاق كجوڪ و ساق اق 1 بول وا قاغاط

 هنفرط ره كتلایا یرالوقو نا کت رلهلسلس

 ن < هلزکد < 131 7 ۳3

 ERN ةرادا هعلق موضص ندنفرط لاش

 ناتو نارآ یلانا و او هلنتلايا دارت دل او

 صرراقو سیلفت افق <« هلسترمص یلاج «هلسلس

 .رددودح هلآ نافع دودح یخد ابونح لب رلتلایا

 , هلا طبر الساس ییا ولو ؛ رولوا هتم

 ندنس هض وج ناکد هرف یس هضص وح ارپ ۶

 ۳۹ لیکشت یسهءق رش د و دح یرلغاط مار وس لار 3

 هدنرهرا یراغاطو هنر ترق هلحاس ء روبدیا

 . ردراو ید یرارابو یداوو یرلهووا ضمب
 ٥ رژ تلابا نوس

O LR 9 2 

 : نور «ووغسا : قزهالشاب ندلاعهش یرابا
 هدنلخاد تلایا شکیل كلا ۰ ردوص كروج و

 ید + واو - ررک ندهیناقک كلام ؛ردیا ناعبن

 ٠ ضعب رولوا بصنم 0 هب یرعوط ندبرغوط
 تدنم ك . یاروط و درا و هدیرابنا اا ا

 هلال[ مر ه ول وصا ا ۱ تعارز «هدهسیا

 <« رصرم Ee PI هاش, ٩

 قوما رادقمررب لا TEN ها «یراد

 . رد دقوا ارحا

 ر 0 او اروم و دوو
 . ردراو یرلووق لمنو یسهبندعم هایم هلسندعم

 ِ روبمهللوا هدافتسا هد هسا قوح یرلنامروا

 قوت وص هدنر ام كو «ںولوا فلتحم یساوه

 ا «هدهسیا لدتعم هدنرلرب قلا و مالغاص و

ET ow 

 ینو ه دالحاتس یک هرق . ردبل هقتص هدنررللحم

 لوب ریمد نالوا یبتنم هیوک اب هلبا ادب ندموطابو
 ,ردرقتم هب اق ۷ تلابا . رودنا قش قانا یطخ

 كن هيس ور ( 101ظ5 ) تن
N 

 رہش سس" یزک اضق هدنعطاق لع كنطخ

 -ریاف r كوب «یسلاها ۲ ۵ ۸ ۵ «بولوا

 گرا قدم تیکنلو یرلهق
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 . ( ردوا ) هدنتلیا ,عیوبدنارب
 اه درصد هدنغاوحس شا رف یهدن رزوا

 4 لو ریقد چاق رب و هدنسسد رغ تونح هرتم و ۳9۳



 ت و ق
 نو یی (0۵۱۰ 10:) هک
 هدنراطسو كن هسنا رف«لحاس ۱ رود تو

 رب هدنسهزا یرلهضوح هنيس و هرا ول « هنواسو

 لا :بولوا رب رب هحعفتم یی رغوط اهدو غاط
 كن رافرط اس و ۰۳+ ی كل كسکو
 رکا .ردراو یعافترا هرتم :۰۰ یراقو یغاشا

 روک و ربمد « بولوا روتسم هلرلغاب یرلفرط
 ء رکراود جک یرلندعم

Cöte d'Or ( ۳ ) 2 

 ءبواوا ندنسهیطسو تالابا ]| 2323

 - هترام یراقو ندنفرط قرش لاش <« هوا 2

 اوچ « هروژ و هنّواس یراقو ًاقرش
 هل رلتایا هول و هروس یخد 2 را هزا ول عم

 - ولک عبح ۸۷۰۱ یسهیحطس هحاسم رددودخح

 رک :ردیشک ۲۸۱ ۰۷: یا

 اهد و رلغاط نالوا یان . رد رپش ( نوژید )

 عفتیع كب یقوم « بولوا هدنچما رلهبت طب رغوط
 یسالطا طرح رج و هزکد 31 ء هدلاح ینیدلوا

 هنس و هرا ول « هب ور نلکود هنن زیکد هشنام هل |

 هدنلایا و یببانم كراپنا قوج رب عبا هن راقامرسا
 یسضارا . ردا لک ی طخ هایم مشرب ؛بولوا

 قرلءویم هليا هيس و تاب وح ۰ 3 8
 روهشم ۰ بولوا لصاح موزوا یلتیلک و یعاونا
 كنب رلت آ . ردقوح یرانامروا . ریلساپ رثبارش

 . ردیبا و قوچ یرلریغیص .هدهسیا كچ وکی سج
 یشاط بای « یل . حرص هلیراندعم روگو ریمد
 هجیلشاب هيلع عیانص . ردقوچ یراتاجو ۱ هراس و

 ااو وغ ٤ ج هل راش یقلعتم هکلیج مد

 «بولوا مسقنم هباضق غ تلابا . ردترابع ندنلامعا

 . ردبواح ییهبدلب ةرتاد ۷۱۷ و هبحا ۰

du Nord ( ۰ a۵۲6۵  ) یی 

 اف هلام لخاوس وز
 ۀهطخ هیناترب .بولوا ندننالابا یبرغ لامش كنهسن
 .ردهدنلحاس یزیکد هشنامو ه دنسیل امش ےسق كانسهع دق

 ابونخ «هتلیو مم هللا ًاقرش : هلروک ذم رحم "الایش

 .رددودحم هل رلتلایا هرتسنیف ید اغ ؛ناپبروم
 :.بولواه رتمولیک جب ر ص ٩۰۸۸۵ ینهیحطس هحاسم

 تنس) یزکح و هللا یلاها 2۲۸ 5

 (یرلغاط هیناترب) هدنس ونج مسق ,ردبرپش (و رب

 ت و ق ۳۷۳
 رله یسیرغوط اهد و رلغاط مفاط ۳ قلا هاما

 مقاط رب ناق ندرلنو «بولوا دتم هقرش ندبرغ
 هشنام هللا اورا و قس یتسضارا رایاج كج وک

 راو ینالوصحم رتاس و تابوبح . رولیکود هنیزیکد
 قلیلاح و هبلاخ "یضارا یرلفرط یک ۱ . هدهسیا

 لامعا بارش عون رب .ردهدایز یرلاعح «بولوا

 كجوك یرلتآ .ردقوج هدیرلالا ناب یراکدتبا
 یراسنج و قوچ یرلنوقو رینیصویتوق كيهد هسیا
 .ردقوح یرلهناخغاید هلبرل هشرباف هرتاسوزب .ردا

 بواوایقنم هیاضق ه تلایا .ردکلشیا كپ یتراجت
 .ردواح یهریاد ۳۸۹ و هبحات ۸

Cotrone 1هرالاق هدابلاتا (  

 هدتتلابا وراجاتاق كنس هطخ دوروق

 قرهلواهدنسدقش لاش هرتف ونک ۸ كن ورا اتاق و

 ۵۷۰۰ «بولوا هبصق رب هدنلحاس یزکد نانو

 یتراجت كلثیا و ینامل شینک و مالغاص یسلاما
 ۔ورق) یعدق مسا «تولوا هصق ر یکسا .ردراو

 هدهبصق و ساروغاشف رهش مکح رد ( هی و

 .یدشعا سپردن

 یراق وس» هدهسنارف ( outers ) ا

Eات (سلژرا) كنتلايا «هنرعپ ۱  

 هایم « بواوا هبرق رب هدشونج هرتمولک ٣٣و
 هدهتس هتنراماج .ردراو یرلهحلباق و یسهیندعم

 .ردک ردق یشک ۰ ۰۰

 تعحاص هنسهدام «شملطق 2 ] ا

 TS ۱ شوت
Kotelini-Ostrof 1 

 9 دمحنم ۳ | فورتسوا ییلتوت
 ۰ تولوا ۹ كلا كنسهعمتح ریازح هی رییس یی

 ۱۳۷۳ و یلامش ضرع ۷۹۵۱۰۲ لا ۷:۳۷
 . ردعقاو هدنرهرا قرش لوط ۰ لا

 هرتمواک ٩۰ کا و ۱۷۰ یو هلاش ندونج

 . ردهرتمولیک اص ۲۰۸۰ ۵ یم هبیحطس هحاسمو

 یرطق هرتمولیک ۱۰ ۽ تولوا قلغاط ییضارا

 دلا .بولوا یربن چاق رب .ردراو لوک رب نالوا

 فو هرتمول یک ۱۰۰ كن (هوراح ) نالوا یوم

 یوآ ۰ ۳ نوکسم ريغ . ردراو
 .رارالوا وا .بتودنک هدرامسوم بسانم یرلحقلایو

 کابن یئام , ییآ ضاسب هایسنج لبفبص نانید نر
۳۳۳ 

 هب رس



 ٿو ق

 نانید تومام . ردقوچ یرلقیلابو هر روبط و
 تاناویح راس هللا لیف مسح سنا ضرقنم

 فشکه دا۰ هر زجول .ردقوح هد یرلهئاحتسم

 . ردنشوا

 اس یاقب سا ( Koutenay ) ات

 نوشنمود ملات هب هرتاکنا هدنل ۱ یاس و۶

 و كنس هعطق

 رہ .ردلوک رب ییدتا قش كرہن وو رېنر عبات

 دارد هرم و ۰ م یو كلوكو ۷۵۰

Eیاش حا (00۱0عدجت )  

 E (رودا وقا) كنب ونح ۱ یساووق

 كنوتیک و هدنتر
 ر ندیرلهورذ عفت رح كلا كنلابح هلسلس دن

 . ردراو یعافترا هرتم ٩٩٩۹۲ «بولوا غاط ران

 شتآ هلتاعفد یرب ندنجرات ۱۸۰۱ ناکرب و

 نوت ەدنسەمالتاي کا ۸۷۷ هله «بولوا ناشفا

 کاخ ر یلتشهد ناصراص یییونح یاسا

 .یدیشلوا بحوم یضرا

 یسارح

 هدنسبقرش بونج هرتمولیک ۰

Kotor) ۱ „ 2كتهیسور (  

 وور هدنتلایا والسوراب,ل سود و"
 هلیمسا (هراس) ادا «بولوا ربت رب مبات هنغامرا

 ندقدقح ندلوکو :رولیکود هنلوک (ورن) .قرهقآ
 ۲۹۷ یمارح ندنعبنم هراس

 هرم وا ۰

 ریل | یمساوت ةر

 ارابتعا ندر ینیدقبح ندلوک و

 ردنوزوا

 هک ارت ((0۱۲۰) سب وق دوخاب ا

r aوای ینا كنتهج هردا ینعی ۱  

 یرافورعم كا « بولوا یمسا كنحاق رب ندنرل

 هنودک ام یشراق هرالامور هک ءزدشوئوق ا
 داليملا لبقو ؛ شعا دادما هسويسرب رااح

 .یدشلوا روبحم هنلط حاص هد ۷

Kute, Kou ( 0 ) ندنربازح ایسا 

 -امریا رب هدنسهریک ۂریزج ۶
 یسهلقت نم تموکح (قاواراس) هک .ردق

 « بودا ناعن هلیمسا (ماقاهام) ندرلغاط نارا

ETهب یونح قرش هدنجا عبا  

 هللارابنا قوچرب ندلوصو غاصو «نایرج یرغوط
 نوراغتت « دارهدا ذخا یراقایا كلرللوک ضعب

 ندنجا یرهبصق هغناسو غنارالاپ < هدننراماس

 یدودح

 یخضارا

VIE جۇ ق : a 

 م 11 « هلماسقنا هرللوق قوح رب * رورلا دعب
 هدنسیقرش لحاس كنهریزج «دكرهدا لیکشت هیلاد
 ندهرتمواک 6 ۰ ینو كنسارح .رولکو د هریک

 دریک كحوس یلهرتمواک ۰ ا بولوا هدایز

 ا یسهضوح او ل هرس جد

 هدنرلغاط «بولوا هیمالسا وک 0 عبا هکنملف

 «هدهسروبنلول یاها ضعب یثحو من هلبمسا قاباد

 بوسنمهنسنج ییالم یسلاها كناحاوس هل رلرب زود

 مجرب هدنسیضازا نالوا تبنم كب «بولوا راناملسم

 تکلع وب . راردلوفشم ,لکایجیک و هلیعرز هرئاسو
NN ۰۰ ۰بولوا و هرتموا یک معبر  > 

 .ردراو یسلاها ۰ ۰

 ن نغ لای تال وطات1 2
 دیمزا موبلا ا یا هج وف

 ندا لیکشت ینفلفرصتم رادکسا هلفلفرصتم لقتسم

 رب ككنسهع دق هطخ هبنیتب «بولوا یمسا كنهطخ

 «هلزیکد هرق الاش «هدلاح ینیدلوا ترابع ندنمسق
 9 دل زیکد هح و هلبزاغو لوبناتسا ۳
 هابسا رحم ینامرربا هب راقس ی ًاقرش ءهلراکدنوادخ

 هدنوک ینوک و . رددبمزا زا فک سم .ردد ودعح

 تكناح ناّعع ناطلس ۱9 3 یتطقاس ندا شنا

 كناذرب ندنازغندا جتفیرلاروآ «بولواندنساصا

 نوت وا ۲ + ردقموا هتیفست هلیمسا
 Ké هل روس تعحاص هنسهدام « دسزا »

 هکه رد ین هدنغاحتس اغس 3

 هایت نگر یعاط زاق ۱ یاج هجوق
 رب ندلوصو غاص .قرهقا یرغوط ه قرش لامش

 روح ندشنناب یسهبصق اغبى و « ذخا هرد چاق

 هر د رح ع هدنف رط قرش كناغمهرق | ندک دتا

 .ردسرقههرتمولیک ۱ ۰۰ نول كنسارح .رواکو د

 رار وماب « هدهسیا ]1 یوص هدنمسوم قاقاروق

 قنالو و قوح وص هدنرلمسوم یسعرا كرلراقو

 (یقینارغ) یمدق مسا . ردلهرطام یسلک بولوا

 كلبا یشراق هرلیناربا ردنکسا دوس « بولوا
 .یدشعا ران كرن ول ینسهب راع

 و ید هدنغاحنس اشتنم كننالو ناديا س

 بونج كنغاحنس رودرو « بولوا زېب رب هلمسا

 نایرج یرغوط بیرغ بونج «هللاعبن هدنتهج
 كنه رد چاق رب و « ررک هنغاحنس انس 4 كرەدىا



 چو ف
 كنوب . رولسیکود هزیکد ق «قربالپوط یراوص
 « بولوا هدایز ندهرتمول یک ۱۰۰ یسارحم ید
 اوستا یگ دق مسا

 لو یان نت | اشاپ یفطصم هجوق د زاب ناطلس
 « تولوا ندارزو شک هترادص دنسم هدیناخ

 ناطلس هلاراشم . رد و ینیدلوا لصالا یچنرفا

 یشاب یبورق «هلفلوا ندنناکدنب صاخ كناخ دیزیاب
 هامنمست یناطلس ج نانللو هدامور «هدلاح ینیدل وا

 هنر هدتدوع مافاکم هس و
 ٩۱۷ و ؛ شملوا بصن هنتلایا یلیا مور هلترازو

 ترادص دنسم هنری اشاب دجا هداز كسره هدنحرات

 كناخ ملس ناطلس زواب . یدا شل هیامظع

 دجا هدازبش ابقاعتم «هدهسیا شهوا اقا هدنسولح

 «هلفملشالک "۲ ینیدلوا یتبسانمو هرساخم اخ ها ناخ
 هدلوناتسا ۰ ردشل وا لتق هد هسور هد ۸

 یهسردم و ینیرش عماج كوس هد هلحم یمسم هلسمأت

 . ردراو

 ددشمو هدنشابا ناسارخ اا ۱ ۱

 هدنسدبیغ لا هرتموایک ۰ | ناچوق
 نابرکو هدنسهزآ غاطالا هلیغاط ناتسلک قرلوا

 اضق هدعافترا کلهربم ۱ ۲ ۵ ۵ هد رزوا قره

 | قلوا درک یرثک ۱ ۰ بولوا هبصق رب یزک
 تاناوبح « اخذ و یسلاها ۱۲ ۰۰۰ « هرزوا

 ؛بولوا تبنم كپ یرلراوج .ردراو یتراجت یغاسو

 مهم كپ یسیرکسع عقوم .ردقوچ یرلهجناب و غاب
 لتق هدنسه رصاحم كن هبصق و هاش ردات « بولوا

 .ردهدنرلهدار كين زو یسلاهاكنساضق .ردشملوا

 توکل اهل الو هو
 e a ۱ هداچوق

 هن رېن (هحشلاغر) قرهلوا هدنقرش هرتمولک ۰
 هدنرانک كنهووارب عساو و هدنرزوا كداح ۳1 عات

 «بولوا هبصقرب یزک اضق هدنکتا غاط قرلوا
 عماج ۲ ءیسلاها ۰

 نایسوخ و لسم کیا هلبا هسادتبا رو هیدشر رب
 یسهلق تعاس : یسهسردم رب ء یتکم ناببص

 . ردراو یمهحیلپاق رب یلکیلح هدنراوحو

 قرش یایتنم كتالو یساضق هناحوق

 ندنتهج یلامث برغو ًابرغ «بولوا هدنس ونج

 ۰ یساسبیلک رب « ینیرش

 خو ق ۳۷۹۵
 ندشرط قرف لاش : 0 ورق و تما
 كالس یخد و اقرش « هل دودح ناتسراغل

 تا هل رل هبح ان شلامو هاب .رددودح هلت الو

 یسلاها ۳۷ ؛٩۳ «بولوا ید رق ۲
 هدنرلهرا كرلنو هلرلغاط كسکو ینیخارا .ردراو

 هرزوا تموم < تولوا ترابع ندرلهووا ضعب

 بول وا مجرب ىلوصحم یجنرب دلا .ردرادل وصحم و تدنم

 هدافتسا قّوح ندنناحارخا كلوصع و ىلاها

 ییدتا اورا كرپن هجینلاغرب زوک ذم . رلردا

 هلر اخذ ا .رونلواعرز جر هدنف رطه كل ەووا

 یوزوا «بولوا لصاح یخد یعاونا كرلهزبسو هویم

 یالوط ندن رل هلرات ۸ رپ .رداوىقم یخد یزو راقو

 ۰ ردهحربغآ یساوه

 هدنغاحنس و تالو هنوف ۳

 N. E ۱ راصصعت وف
 هدنیغهرتم وایکا ۸۰ هدكنه رصبق هدنسلاش قرش

 هدنستقرش لحاس كنلوک زوط عسا و نالوا یانمهو
 مر دز ی «بولوا هبصق رب Es اضق

 هداحس و ملکو یراهجغابو غاب لزوک هدنفارطا

 .ردراو یسهیعانص تالومعم ندناسق

E OEی  
 یبونج برغ «بولوا عقاو هدنسیلامش قرش یاوتنم
 رہشقا ندنفرط یلامش برغ .هینوق سفن ندنتهج
 یخدًابونج «هلتالو هرقنآ ًاقرشو الاش «هلرلاضق
 و . رددودح هلیساضق راک هرقو یغاحنس هدکین

 یزک«بونلوا دای هلیمسا (ناشکبسا) امدقم اضق
 هباضق و ینهبصق راصححوقو ء یدبا (یوا نا)

 ارمخا . یدروللو ئر ا ی

 وغل هبحان « بونلوا ذاختا اضق زك راصححوق
 شینگكب «بولوا یواح ییهرق ۸۰ اضق .ردشملوا

 زسوص و هدنلاح لوح یرلفرط شل ۱ هد

 فرط قرش كلوک هجيلشاب « بولوا زسجاغاو
 اا وزا
 یراهزبس و هوم لوذبم هلال وصح اس ساخذ

 . ردراو
Eرود دعا سس 6 لوک راصححوق  

 كپ وص ؛بولوا عساو هدهجرد كجهابهنلوا
 زوط رب « بودیا رخ هدنمسوم زای «هلغلوا غیص
 كپ و ضا زوط و . ريلاق هدننروص یسهووا



 د و ق
 لقن هترافرط شک ا كنیلوطان ۲ « هلغلوا ىلتل

 یرب هدکی زوب قجآكنیدوجوم «هدلاح ینیدنلوا
 .رولوا فرص رادقم رب هدنتتسن

Aندرام كنتالو ركب  
 - رام و هدنساضقو قاحنس | د و

 هات هدنسرغ بونج هرتمولک ۱٩ كند

 هبصق رب كجويب هلبتقو «بولوا هبرق رب یزکیم
 .رویلیشالک !ندراهنار و یکهدنفارطا ینیدلوا شملود

 ر و ندنسه رامعم را ںرع هدننابم ران ول

 3 یخد یههارخ فی رش عماج

 0 e اضةوقاحنس رابصع وه

 هدنرزوا یناح دارود یقرهلوا هدناامش هرتمولک ۽ ۰

 ۵۰ ىسەيحات < بولوا هصق رب یک هحان

 دود نک نده رق

 ناک ا هنیح ( Koutcha ( ت

 هدنغاجنس ( وص قآ) ككنبقرش ۱ دو
 باب قرهلوا هدنقرش هرتمولک ۲۰ كىوص قاو

 ٩۷ 4 هدینزروا یر ( وض اوت ۳ نلک هد هنل هک

 واقع ۵ «بولوا هصق رب ءدعافترا كلەرىم

 هطقن شیلا قوسو تراجت یقوم .ردراو یسیلاها

 بوقعی یزاغ قلات۲ امدقم « هلغلوا مهم هجنرظن

 .یدخموا ےکحت ندنفرطناخ

 هربزح وئنروب ( 100101۲۵ ) 2

 EEE E جت
 NN تم GED مبات هبهرتلک زا

 هدیراقو هرتمواک ۳۰ ندنبصنم یرهن قاواراس

 كلخباو یسلاها ۰ «بولوا هلکسا و هبصقر

 كد هنکوا كنهبصق هدنجا كرن .ردراو یتراج

 ۰ راقبح جد را كو

 . کد قطلاب ( ها5 ) ۳

 . ردیعدق مسا هجنیئال كنب 2 ۱ سواادوف

Coudebec ( 2 ) یغاشنا كن هسنا رف 

 عاص كنهنیس و هدنتلایا هنیس ۱ و
 هوم ارت نالوا اتم یقزدلوا هدرا

 هیحا هدنبونج هرتمولیک ۱۱ هل( توتوا ) و

 .ردراو یسلاها ۵ ۲۹ ۵ «بولوا هصق ر یزکس

 یک رم اع یوا كو اهدا یو هات

 , یدیاروہشم یمهیعانص تالوبعمو ؛یدنا

 رو ق ۳۷/۹
٥00 ( E ) رابمول كنابلاتا- 

 كنتلایا ناليم kG هب د ۱ ار
 بونج هرتمولک ۲۳ كندولو هدنساضق (یدول)
 هدنسهزآ یراربن (ادآ) هلا (و) و هدنسیقرش
 رپ هلکسا و یسلاها ۸۵٩۹۰ «بولوا هبصق رب
 . ردراو یلاحارخا

 ( یداب ) كنابلاتا ( 00۲۵۱ ) ۱ ۰ ۰
 هم و7 ٤ كتىراب و هدنتلابا ۱ وارو

 یساو یسلاها ۲ ۰ «بولوا هبصقرب هدنبغ

 . ردرا و ام

ESنبات اف یاووام کاور  
 ( لووتواسلپ ) ندنتلایا ۱ یاح یاروف

 رم ؛بولوا رہ س عبات هنغامرا راوک هدايا

 «قرهقا یرغوط هیرغ لاش « هلئامن ندنغاط

 ندغاص . هرکص ندنایرج كلهرتموا یک ۰
 . رولیکود هغامرا رو دم

(Corangamite) 3 ۳ارتسوا . 

 كني رحهم(هبروتش و) هدهبل ۱ تیماغناروف

 -ولک ۷ یکاو ۲۹ یو « بولوا لوک دكویب كا
 .رشالراط نزاب بودم حسوت لیخ لمشدق «ردهرمم

 ییډلوا یواج < بودیا رج ېبوص هدنسوم زا
 : رافیچ زوط یلبلک اار زوط

 ہد ونج یاقرف | ( صف )

 رب ندنماوقا ( توشوه ) ۱[ هناروق
 . ردم وق

 هدهسنارف ( 00۳۲۵۲۵۵ )

 ا و اس کلا هنس 1 اوو روف
 هدنسړپ رغ بونج هرتمولبک ۱۱ كساد تنسو هدنس
 هندس قرهلوا هدهفاسم كلەرتمولىك ۸ ندسراب و

 :بولوا هبصق ر یزکح هبحان هدنرزوا یغامرا
 ی هراس و نوغاو «یدبلاها ۱۲۲۱۶۰

 . ردراو یراکشوک ضمب و
Corbeil (عم هنیس كت هسنارف )  

 3 كسراب و هدنتلاا هزا وا ییروف

 هدنرزوا یربن هنبس قرهلوا هدنونج هرتمولک

 رب یزک اضق هدنساقتلم كنباج ( هنوسا ) و
 «یسهناخبتک ۰ یسلاها ۰۳۹۲ «بولوا هبصق

 .ردراویرانمرکدو یرلهناخکیلسا «یتیعج تعارز
Corie ( ) هللا هسنارف 

 لس هب رپ یهدینهزآ هیناسا ه رب رود



 د و ق
 | قرش هللا هدوا « بولوا غاط رب طوب هنلاح

 كىو قالح ۰ قلشاط . ردعقاو هدنرلتلایا هنرمب

 ۰ ردغاط ر برص

 هدنالنفو عبات هر هدنالنیف (۱0۲0)

 (ونآ) قرەلوا ا ,E | و روق
 عقاو هدنسد لغ بونح هرتمولک ۵۰ ث

 ه ردهرتم وال ۰۶ یسهرناد طرح ؛بولوا هطا رب

 یمهیرق چاق ربو یسهبصق كچوک رب هلمسا و هن
 . ردراو

 هجام الف و ( 00۵۲۲۲۵۲6 ) و
 ( 10۲۲۵۲ ( تخرتروق ۱ هو و

 كن ( هژورب ) و هدنتلایا هردنالف یب رع كتهقبحلب

 ( سل ) مبا هب وق سا و هد ونج هرتمولک 6

 لحم كنطخ لول ریمد چاقرپ قردلوا هدنرزوا ییاح

 ۲۲ ۹۵۰ ؛بولوا ربش رب یزکص اضق هدنعطاقت

 - اقوس زود و NOE رظنم لول 7 یسلاها

 هلا هفلتع تاحوسنم ا و دنم ہا و هزت «یرلق

 لخاد «یراهقت راف هراس و غا < رکش ؛نولاص
 یسهزوم یسایمداق] و یا نف نفع

 نوجا رسداف و تاکرا < کم عیانص ؛یسهناخبتک

 .ردراو یمهناخهتسخو ىا یربا یرتآ

 (موقایروتروق) هدننامزرلبلامور ترا و ا
 . یدا فورعم هابمسا

 دا زیکترو ( Cortercal ) ۱ ل ید رو

 ۱۰۰ ۰«بولوا ندننو رربه ی

 رار قوجر هدنررتهح لاش كناشسآ هدنحرات

 : شتر
 د رط رب هب ایسا نا

 كنسهصق

 كناقسعآ هنس یستربا و

 هل هلا 9 هل دما قلو یب

 هد۱ ۵۰۲و ؛شمهغروک اهدرب و

 دن دب ات هدوا «هدهسیا نیم یردارب

 .ردشل وا
C082 ( ) و رحم رمهاشم هدنابسا 

 اف 3 ۰ تولوا نا زروق

 A مک ۱مدعهح وا .ردششاک كنهنروقلاق 1

 ییدرمدتا ارحاهدنقح لاها «نکیا یش
 . نکرریدصاب یایصع نالو عوقو هنرزوا ماظم

 تاک «لواشو +

 هب هناسا .هرکص ندقدلوا ییلاو هقیسکم ندنفرط

 نو مدیالمایعم هنازب رتوخ كب

 قرەلوا رهقف و توکنم )لس تارا .قرهنلوا باج

 د و ق ۳۷۷
 هناقس وط هدادلاتا ( 00۲۱۵۵۵ )

 REE زا ) تن دو روف
 س هدن ساق رش بونح رها ۶ كن وح را و

 ءیسلاها ۷ ۷ ۳م هل را وح «بولوا هبصق

 یس علق و روس رب یکسا
 .ردراو یمهقبتع راثآ قوح رو

 E SRD و

a ۱۳۳ Eهرتمولک ۰ كن و> ایا و هدنرل و  

 « بولوا هبصق رب یزک ع اضق هدنسقرش لامش
 ۰ یکم لخاد < E یساها ۰ ۴

 یرل هش راف ضمب و قیعج تعارز < یا

 یساسیلک عنصم چاق لر

 . ردراو

 ؛بولوالودجرب هدنراوج دادغب 2
 یتسیضارا كن هیحان نالوا یانمه ۱ رود

 «یغیدلوا شلدا رفح ندنفرط یرسک فسا قس

 توقای یغیدصاب یدادغب ای رکا یوص قجنآو
 ۰ رولدا ناب یوج

 روپشمدلا كىاىلاتسا (00۲۲۵۵0) 7
 ۱2۵1 «بواوا زن راس ۱ 2

 7 ردشعآ تافو هد۱ ۰۳6 و شین وط هدوحروق

 . رددوجوم یراث ۲ ضمب
 هدنلامش یابلاسا ( 0۳۲۵۵610 ) #

 او و ات تا هقا ۱ وج روو
 د لا مرعمولک ۵ ےن واو و: هدا

 . ردننطو كماسر هجرتلا فن ۲

 -اوط لوغم ( 1601۱0۱۱85 )

 كناتسل وغم < تولوا ندنف

 شل ۰

 :تولوا هبصق ر

 ۱ نيچ روق
 9 8 و ه دنتپم, فرش

 ۰ رلروبالوا نمم هدنرلهدار

 موبلا هد هنایسا ( (:0۲0010 ) ۱ و

 (هوودروق) ندنفرط رالویناپسا | 93دو
 ناتد ( هبطرق ) ندنفرط راب یعو ( هبودروق ) ایو

 رف دلرپش
 [ ۰ هل رو تعحاص

 هنسهدام « هودروق» ] «ردیمسا هحازسنا

 كل هسنارف ( ۵۳0۲۵ )

 (هدنورژ) هدنسیعلحاس
 و

 3 بولوا هطا كجوڪ رب هدر اش هرمم

 ۱ نا ودر ۶

 كن ودرو و هدنسشراق ی ضنم یعامر 1

 رانف كوس هدنرزوا هلق رب ككو هدنرزوا

 . ردراو



 د و ف
 620۲02 و )هوودروقد وخاپ ِ
 .ادنآگنهناسا ( هام | ورو

 بونج هرتمولیک 4۲ كد ردام هدنسهطخ هیسول

 ( ربکلایداولا یی ) رب ویکلادآ وغ هدنسیپ غ
 ر ۶ حا لا شي غا كتارا
 ۳۷۹۵۲۱۵ هدنکتا یمهبعش رب كناابح “لسلس

 تلایا هدیب رغ لوط ۷۱۰۰ ها یلامٹ ضرع
 9 بول وا رهشر روهذمو مدق ى

 رب عنصم و میدج لدبم ند رش عماج ,ییلاها
 یر ۱5 هلاق ندرابرع هدنرزوا كرن :یساسیلک

 دوس » ینعی ( رولام هسالپ ) ؛یسی رب وک رب لزوک
 روک ذم «ییادیم رب لزوکو عساو هلبمسا « نادم

 «یسهن سک ی راک یدلح ۱۵۰۰۰ هدنناب كناسیلک

 « یر هعلق و جرو یروس ردا هطاحا ر

 رادشا راس هل راجاغآ ران و لاقترو هدنفارطا

 « یرلهبرق لوسو یرلهچغاب لزوک یواح ییهرمشم
 یرلهبارخ هایسهعنصم هشاقوح رب هلاقندننامز رب رع

 قلعتم هلص وق هللا نایتخسو یسهقبتع راثآ رناسو
 . ردراو یر هق راف ی تال ومعم

 زانلامور لوا هنس"۱۰۲ ند دالم رهش ول

 خ ران ٩۷۲ « بوللوا میسوت ای و اب ندنفرط
 یجند و ؛ شما طض ندنفرط رلتوغ هدنسدالبم

 دای ز نب قراط و ریصن لب یسوم هدیدالیم نرق
 ءقرەنلوا قاحا هب هیمالسا كلام ءهلبا حتف ندنبناج

 تلود .ردشلو ترهش هلیمسا ( هبطرق ) هجرابرع
 ی كن هیایسا ینعی تازیلدتا هم دبامرژ هب وما

 NEL كنەسابع تفالخ «قرەنلواذاخا

 و و
 ۰ هحسوفن رنک 4 كره وس هکدوس هطرق هدرود

 هجننلمکم و تنژ بنناسسوم رتاس و هننا كرک

 هجتیندم بابسا اسو عیانص و فراعم كرک و
 یا علف با فا اتش درد نداد

 ؛شلوا یاب كنه وما تلود ندا لکشت

 هدای ز ندنویلم ر كن هطرق هدننامز ه وما تلود
 9 .یبلاها .

 ْ شاخ 1۰۰ یاج ۰ ؛یعانوقو

 یه رق۱۲ ۰۰۰ طوب سه هرپشهدنفا رطا « ینیرش

 لصاو هابلع هحرد نونف و مولع . یدا راو

 ؛بودیک یرلیاكي ید هفلتخم میانص «یک ینیدلوا
 . یدا روهشم هدلاع نوت هابتسافن ینابتخس هله

A Eیسەناخ ۲ و » 

Eجت  

 ر و ق ۳71۸
 هدنرلناسل ابوروآنوکوب الع یضشحوا كنابتخسح

 مولا ۰ ریلنید ( ناودروق ) هلتبسن هنمسا كرېش
 هک :یداراو یرصقرب روهشم نلسد ( رازاقل ۱ )

 كنب رظان یسهچغاب درک و یسهیق كنسانب كرك
 هدنسشراق كرش . ردهدکعا بلح یارغتسا رظن

 هبصق رب طوب مح هرهش هن هلیمسا ( ۱رهزلاةنیدم )
 برع ءارعش و نویفارغج هک.یدیشملپای هلح ايو
 . رلرویمهربتب هلغمزای ینفاصوا

 هدسلدنا « تولوا ضرقنم هب وما تموکح

 یر سه كرانوب هدنکیدتا روهظ كوام فا وط

Eتی سیم هلغمشیلاح هرامعا ی نکس  

 ۱ و نشود ندیمومع
 یادقمالفاب کل رلبا رل ریش راشو هطانغوهلیشا
 « بولوا ضرقنم نوتبسب هیمالسا تلود هدسلدنا

 ذاا تاپ ید ردام «هدن رلقدلاح هبلغ رالوبئایسا

 جن اه یک سس تلایا یداعرب هبودروق . هل راما

 نف بابرا و نانو یسیلک مق كنسیلاها رهشو
 یویسلاهیش دارلناملسم نالواندنرلما ید تفرحو

 هب ودروق « هلغل وا رابحا هکمک هیاش رفا جد

 نارخ و یلاخ یک یرلرهش سلدنا راس ید

 ناو ۰ هکمروس مکح بصعت و لهح «بولاق هدنلاح

 هلن ونف سپ ردت كنامکح و املع ریهاشم یک دشر
 ناوت زیکنا هد هسا عنصم وا یرلکدتبا لاغتشا

 .یدشمالشابهکعا تئابخیارحا یساع تشهد ٌهمکح
 ی و اقا و تموکعب هیناسا هدلاح ییدمش

 هبودروق . رار هل رلتربغوییس نالوا هکمرتک هتیئدم
 هل هنلاح یسهلحم رب كنهبطرق ی هدننامز دكرلبیع
 . ردشمهمالک

 كنسەطخ هيسولادن ۲ قلابا هب ودروق

 قرش لاش .بولوا یرب كتلایا ۸ ینیدنلو مسقنم

 لاش « هلبتلایا لاي ردادوح كنهلبتساق کی ندنفرط

 هلیتلایا زولاداب كنهرودامرتسا ندنتهج یب رغ

 اب وئج ۰ هل وس ندنفرط ېب ونج برغو اب رغ
 طاح هل راتلابا نا ید اقرش ۰ هدانرغو هقلام
 عباس ۱۳ ۷ یسهیعطس هحاسم . رددودحو

 . ردنرابع ندیشک :۲۰ ۷۲۸ یسلاهاو هرتمولک

 كتلابایرلطخ ییرغلوط ۷۰ هللا یلامش ضرع ۳
 یامریا رویکلادآ وغ . رولدیا عطاقت هدنسه روا

 مسقت هب کیا « كرهدا قش هب رغ ندقرش یتلایا
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 ر و ق

 ( هنروم ) « بولوا قلغاط یسیلامش مق + را

 مق . رد واح ی رلهبعش كلوب و یلابج “السلس
 قمل اض عب قجنآ .بولوا قاهووا هسیا یسیپ ونج
 ۰ بولوا هحقالبح یمسق قلغاط . ردراو یرلهب

 . ردز آ یسهیلها تاناوبح .« هدهسیاقوح یرلاعح

 كب یساوه <« هدهسیا تبنم كب فرط قلهووا
 دعتسمه یضارا تس یرابنا .بولوا سبایو قاحیص

 و . ردقو یراق زا و لودح .هدلاح یرلقدلوا

 نالوا یر رومعم كلا كناتیند هلبتقو ینبم هیابسا
 . ردرقف یسلاهاو ارت . لب هحتهح سه تلایا و

 ندنحارخا ندسادنا كمالسا لها ید كلاح و

 ناقشیلاحو E وا ید رح ببس ؛بودارومظ یرب

 لوب یغیدلواترابع ندنسلوا كيسکاا كل راب رع

 هجیلشاب كتنايا . ردهدکتا ماست ید قیقحت بابرا

 ندارشو یغاینوتز «هربخذ :یناجارخاوتال وصحت
 اضقا و ی عیانص . ردنرابع

 . ردسقنم هبهبحات £۷ و

Cordoba )ونح یاشیحا ( - 

 نیتنح زا مت
 هدنسشلامش هرتمواب ۰

 لوط ۰۰

 | 4 ودروق
 تسرتا سون و وب

 ہلا یب ونح ضرع
 «بولوارهشرب یا RE تلایا هدس سع

 ۰ یراقافوس شیک و رود « یسل اھا اه کت شب

 یسهناخدصرر لمکمو یس هش او ا راست
 كنموجم یس وج فصن كناس کک هک « ردزاو
 . ردشاوا قفوم هلاع ۱ ینتسرهف

 نیتنجزا یتموکح ای و یلایا هب ود روق
 كناموکحندیا بیک ت ینسهعمتم كلام ايو یتموکح
 «هلبتلایا یی ول ناس ًابرغ « بولوا ندنرلیکهدطسو
 ی رلتلایا هقراماناق و ای ولر ندنفرط یلامش برع

 « وغاشاس ۸ هل رللوح ٍلزوط عساو ناتا

 .ردطاح 8 ایا هما یخد ا ا اقرش

 هدنتم ول

  ۳۲۱۰ 1۷Vهرتمولیک عبر ۳ ۹ ۲۷

 هدنرل هه روا هلبمسا هب ودروق ارس .ردراو یسیلاها

 ییاه كنو «بونازوا رلهبن هرصرب هب ونج ندلامش
 و مسق . روبلوا دتم راهووا عسا و هدنفررط

 هحابق و نوزوا ییقرث مسقو ندرلوج یزوط

 .ردترابعندرلرباح زسناباب یواح یرلتوا
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 .هدهسرولبریدشش یخد راخذ ضعب هروک هب هیلح

 یثیعت و لاغتشارادم كنيلاها و یتورث كتکلع لسا

 تاناوبح راس و نویق و ریغیص «بولوا تاناویح
 همردصاب یخد هيلع عیانص . ردقوح یرلهیلها

 یریهطت كرایغاس و یسادوروق دكرایرد هل راضحا
 ددم كرللوب رمد . ردرابش قلعتم هناناوبح

 هدکتک رارحاهم ندایوروا یر ندنرتکت و
 “لاها . رد هدقعرا ی روم و یاها  بولوا

 لونناسایاهاییدمش بویلاق هسک ناه ندهیلصا
 اردک ص ندندالوا یایوروا راس شمكللوتناپسا

 هدرا وک لاها «بولوا زا یرلهبصق هقشب ندن رک

Eیرلندعم رقاب و نشناوک ۶ نور وق  

 . ردهحقوح

Cordoba ( ) کلام هقنسکم 

 ( زورقارو ) كنس هعمتح ۱ ۳
 هدنن رغ هرتمولک ۱۱۵۰ دزورقارو و دین وک

 یسلاها ۰۰

 هلتقو . ردراو یلالوصحم نوتوت یتیلک هدنفارطاو

 . ردشعا یادت «بولوا كوب یلیخ

٤ Cordon (هدیونج یاقب سحآ  

 كنتموکح ( یاوغوروا ) ] نودروف
 هرتموایک ۱۰ كنوئدیوتنومو هدنتلایا ( وئدیوتنوم )
 یسلاها ۰۰۰۰ « بولوا هبصقر هدنسقرش لامش

 . ردراو

 ۰ « بولوا هبیصق رب یز ضخ اضق

 هش رلهدام « هب ودروق » ] ی

 1 E هلروب تعحاص ۱ 2و و دو و

 مک توت را ۲ 2

 و ۱ هراددروق
 هلامعتسا ترک و هلتفاضا «( دنا ) مساوب

 لدتعم طب رحم هد ونتج یاه مآ جد فا
 هلابح ةلسلس كوس نالوا دتمم ااو

 نالوا بیرق هلحاس كن هلسلس و صوصخالع و

 هنلحااس

 » اق سا ERE . رونلوا قالطا هنلوق

 1 ۰ هلروس تعحاصح هس رلهدام

(Corrèze) RETRهک« ردیاجر هد هسنارف  

 تر« هلناعنن هدتلایا نالوایانه ( درو"
 (هور)و(هلوت) « دكر-دانایرج یرغوط هیونج
 لوخد هنتلایا هبنودرود ءرورلادعب ندنجا یرل هبصق

 و ء ردنا -رود) “هرکص ندنایرح كاهرتمولیک ۱ ٩



 ر و ف

 ندنسهبطسو تالاا كنهسنارف ۱ هزروف

 . ردایسم هلیمسا دارن ندا نایرح ندنجا .بولوا

 و دود نر: نازو ر هوورف الف
 شد هافرشت و لاستاف نیت رط قرش توخ تو

 یس هیحطس هحاسم هردطاح هل راتلایا مودود یو

 HENE ها و هرتمولک می ۰9۰۱۸۷

 مق صوصخمالع و یلهضراع یسخارا .ردیشک

 . ردتبنم زا یغارب وط « بولوا قلغاط یسیلامش

 ءرمعم «هپ را فالو «رادواج ییالوصح هحیلشاب

 راس و زوج «هناتسک لیتیلک و یادغب هدرادقم زآ

 . ردقوح هد یرار اج یمنص ۰ ردنرادع ندرلهویم

 یماج كن رلرتساو ریکیب «بولوا هجقوچ یتناویح

 لب رلئدعم ریقاب «نوثروق یییس .روک .ردییا كب
 یرلتاح وا هر یثاط یاب ۰ یلآ < سحصح

 مونا سا AG ر رلکلبح ممد یییانص . ردراو

 . رد رڪ كب قراح بولوا ترابع ندنلامعا

 قایجراود هدرلرب راس و راندا تر ندنسلاها

 .بولوا مقنم هاضق ۳ تلابا . ردقوح اراک هلا

 . ردواح یهراد ۲۸۷ و هبحا ۹

 هدنزکد قیتایردآ (Curzola) دا

 یر كار ازج قحلم ه هبحالاد ۱ هلوزروف

 (ولج وساس) و هدنس رغ لاش كنهزوغار تولز ا

 1۸ یو . ردعقاو هدنسشراق كنسه رزح هبش

 یرلناملویوق قوچرب هدنلحاوس .بولوا هرتمولیک
 هلل رلنامروا ۰ بولوا قلغاط یسضارا . ردراو

 ۷۰۰ ۰ یبیلاها .ردقوچ یرلهرظنم لزوکو یرلغاب
 یمسم هلمسا و هن یزک « بولوا هدنراهدار

 ۰ ردهیصق كچ وکر ب

 ۲۰ كساک و هدنشالو بلح ۷9

 قر ا سرود

 حد هدنلحاس یب رغ لامش ی۶ عاص كني رهن نیرفع

 همیسج ةینبا قاطرب .ردیارخ مویلا .بولوا هبصقرب
 كنانخ نب ایرواو یسهقبتع راثآ ضعبو یرلهناریو
 كده رود ییافو بلص لها .رددوجوم یرق

 غیراوت . ردشاوا بارخ هدهرصوا «بولوا رومعم

 ۰ ردروک ذم هلیسا (0۱۵۲۱5) ءد هبینحا

 كنه وقس و «هد هبس و ر(11011:1:)

 تلایا هدنن ونج هرتمولک ۰
 هم ّس

 یس رود

۳۷۳۲۰ 

 ۲۲ ءیسیلاها ۳ ۷۰۵ ؛بولوا رپشرب یزک | ( 06۲, e 2 0۲۲۵۶۵ ( لایا
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 صوصخم هنابهر « ییدادعا کم زا

 «هلغوط و ایم داس تتاکم ددعتم هیتر دم

 نوتوت « كيلا ندرب ونک ۰ ینالآ قیسوم .هیارآ

 یرهناخ هیفصت یوم لاب هل راهش راف هراس و
 . ردراو یرلهناخغایدو

 عرب لایق یابا قسروق _

 اتلوو ندنفرطیبرغبونج «فوتراخ ًابونج :رنوروو

 ؛بولوا دودح هلیرلتلایا فوقینرج یخد ابر « هو
 ۔اھاو هرتمولیک عب رح 11 ۵٩ یمهیطس هحاسم

 قاهوواو رود یضارا,ردیشک ۲ ۳۰9۰ هل

 یرغوطهرغ یسهراح هایم كنمظعا مق :بولوا

 قرش بونج زکلای و هنغامریا ( ریند ) هلنایرج
 -امرا (نود) قرهقا یرغوط هونج رلیک كنتهح

 «بولواقوج ینابوبح هرتاسو یادغب .رولیکو د هنغ

 لتلک هر ندکدسا لباقت هل تاجایتحا
 یساوه .ردزا یرانامروا .رونلوا جارخا هدرادقم

Eردقوح هد یرلذاوح ا هلبسنح  

 لابو لاب یلتیلک «بولوا لترئک كب یرلناغوق یرا

 هکدتیک و یرلیا كب ید ییانص . راقیج یوم
 «یراهناخک ود < یرلهناخریمد « بولوا ا

 هراس و ییح «هلغوط ءرکشو هفلتم تاجوسنم
 .ردکلثیاینراب «قوج ك. یرلهناخغابد هل رل هق راف

 « یمهبصق ۸ بول وا منم هیاضق ۵ تلایا

 ٤۸۷ و یه رق كحوک ۱ 581: و لوس ۷
 . ردراو یاتفح

Cor-e 7كا دادنقس  
 E ۱ رود

 هدنسش راق كن هن اقس وط هدنراقبحا یزفروک هوونح

 ات .هلغا وا عقاو هدنلاش كنسهرزح هندراسو

 «نکیا هدایز یتبسانم هما ایلاتبا هجهرناس لاوحاو
 تلایا رب « قرهلوا عبات ه هسنارف یر ندرصع رب

 ۱۷ ۰ندناحاس بیرق دلا كنهسنارف .رودا ليكشت
 ۳۲ هللا ۱۳۲۱ هدهفاسم كلەرتمولیک

 لوط۷۱۱ ۰ هلا 1۱۱ ۷ و یلامش ضرع

 یو هیون ندلامش « بولوا دم هدنرلهرا قرش
 مرور ۵ ا ا شینک كلو ۱/۸۳

 یسیلاهاو هرتمولیک م برص ۸ ۷۲۲ یسهیحطس هحاسم

 هنشاب هرتمولیک عبم سس هک. ردشک ۰

 ,روشود یک ۲



 رو ق

 هرزوا تموم و یهضراع كب یسضارا

 قوچ رب و یلیتنقیچ یلیتنریک كب « بولوا قلغاط
 هدنتسوا كلحاوس نالوا یواح یرلنور و یوق

 روتسم هلرلحاغآ نوملو لاقترو «نوتز و هلرلغاب

 یواح ینرلجاغآ هناتسک هدنتسوا دارو ءرلهبت

 -روک روخآ یدا هدنرلیراقو اهد دارلنو .رلتربص

 هدنتسوا دكرانو .رلاعح ولم هلرایروس شمهم
 قلیلاج و یراجشا راس هل رلجاغآ هشيم و ماج
 هک« روینلوب رلرب كسکوب یواح یرلرب ېلموروجواو
 ناحاق ندنسا وءد ناقو كرل دودخ هل.تق و رنو

 دتم یرغوطهبونج ندلامش .یدبا یحلم كرلیرارف
 لیکشت یطخ هایم ےسقت رب لابج "هلسلسرب نالوا

 هب هل ام کیا قرهلوا ییرغو قرش ییهریزج «بودا

 - وا یرغوط هیرغو قرش كنهلسلس و و .رونرتآ

 هرلهضوح مقاط رب ییهلام ره یرللوق ناناز
 كسکو كلا كنهروک ذم لسلس . رويدا مسقت

 یافترا هرم ۲ 1۲ هو نانو هدنرلطسو یسهورذ

 قوح یهراج هایم .ردیغاط (هدنوتور) نالوا

 ندنفرط یکیا یه كلابج "هلسلس روک ذم «بولوا
 رہن رب هدنسهزا | كلوق کیا هو راپنا قوح رب

 ینهلج هی نبش ها )8
 ریس یرب چیه «تول وا هدنلاح لبس كد هن رابصنم

 د یصنم كنىرب چیه ءیک ینیدلوا حلاص اا

 كنهریزج کوس كا دارابناو .رویماراپ هننذاختا نام

 ندنسیقرش لحاس هلبا عج یتهایم كنسيلامش
 تصنمهدن راطسو دروک ذم لحاس .رولکود هزکد

 هدسرغ لحاسو ( هرومویق) و (وناشوات) نالوا
 دا ره از اشیا وفناف «هناوارغ «هلئورب «هوارات

 هردهدهحرد یا

 - اس ؛تولوا مبات هنعافترا كعقاوم یماوه

 یرلر نالوا ردق هنعافترا هرم ۱۰۰ نیلح

 رلقلقاطب ضعب نالوا هدنسدق رش لحاسو ؛ ردقاحیص

 ام كلی یساوه كنهقبط و :هدلاح یتیدلوا ایم
 .ردل وهم نوتبس زوو راق .بولوا مالغ

 مساوم هدرلر نالوا ردق هنعاشرا هرم ۰

 نوکسم دلا .بودا ارجا هلیما ی رامکح هعیرا

 كسکو ب ندهرتم ۱۸۰۰۰ . ردهد هقبطوب ید یرلرب

 هلرلزو و راق نیشیقو قوئوص نزای یرلرب نالوا
 ینا ری وط . ردلکد 8 لباق ۰ تولوا روتسم

 ند ۰

 ر و ق ۳/۷۳۱

 - همشین كنالوصح عول ىه یئالتخا كناوهو تبنم

 راک ءعانق و لنت یسلاها « هدهسیا دعاسم هش

 هدکمناشیا ی رب كتسخارا 2 د ا

 .ردهدنلو هدنلاخ نامروا و قلیاح یخ چوا و

 و كاكا هد ود کی 1 ۰ نلشعفا

 اس هلا رصم و یاد ردق ا یاک

 9 دا كنهطا و . رولوا .لصاح رتاخذ

 هجزتجز هدنر سه « تولوا هناتسک یلوصحم

 فرد هروق ییهویم و نشت قرەلوا تبان ییادخو

 هک« رلرابای تاک | ع ونرب یدغمو لتذل كرهدوکو ا و

 - رلیلیوک هقیسروق ریپ رب ناو و وروق ,لک | وب

 و ARR ردیشیعت رادم كن

 ۱۰ ۰۰۰ یرلقلنوتب ز كنهریزج «بولوا لوذبم
 «ربجا .توط « مداب ءزوح .رولوا لاب هع ود یکی

 راس و بانع « دومزآ « الا « نول « لاقترو
 2 ه د نس رلرباج ینص .ردقوح هدیرلهوبم

 قوج كب یرلاع < هدهسرویلیع ردق هبهعفد

 جایتحا هنع رز رلریاچ هل و یلاها . ندنغیدلوا

 هروک هندادعتسا كرل اع س نکلا وو

 زرط یکسا « بویغزوا ید هکمردشیت تاناویح

 رب راقیج هرلرب عفته نزای ی ریروس هدلوصاو
 E a هرللحاسلهمتبص نشبقو
 E یرلاعص . رولوا فلت یرلناویح مه

 یس هیلها تانا ويح هحیلشاب «بولوا هدنتعسوغود یکی
NTنوبق ۳ » OT6 و ا  oe۱  

 كل ءهدهسیا لت رق یراریکب ۰ ردن رابغ ندزوموط

 یس هیشحو تاناویح ی رب . ردیلهثج كجوک

 یرلناویح وا . روینلوب یکلیت زکلای « بویلوا
 سنجرب یلزونو يا "اضعبو ترد .ردقوج هسیا

 E یراغاب . ندراو ید نوبف قامت

 كنيلاها هد لامعا بارش < هدهسیا هدنتعسو مود

 هه وا لقن ارحم رلبارش یرلقدیای ء«بویلوا یراهم

 رادقمللیخ «بولوا قوح كب یرلناغوق یرزا . رک

 ؛بولواقوحكب یرلنامروا .راقبح یوم لابو لاب
 هدنرلغاط قانامروا هدایز ندع ود کب ۱۳۰

 راوهفلتم راحشا دعاسم هنلامعا ن افسو هر هتسا 0

 هدن اغا روسهنلزگ داتا ىد قدرت «هدهسا

 راس و نومیتلآ قاب .شموک «نوشروق «ریمد
 یراسنح ییا كبو یعاونا دكراءقاس و عر هلنداعم



 ر و ق
 یمسهبندعمهابم .ردز | یرانالب راقبح «هدهسیادوح وم

 . ردراو یرلهحلباق ددعتم «بولوا قوح

 تالوصح * هد هساکد یرلیا كپ هیلحم میانص
 تاجایتحا و هنن راضحتسا كنەيلع ةيعيطو هبعرز

 لانشا یی یاها ید راتعتص لیخ هروک هی هل
 .نمرک ذ « رازح «هناخغاید *هناخریمد ردهدکعا

 اق « هتراقم « تایرطع ءربنیب ,نولاص * هناخغای

 قلیجقلاب .ردددعتم یرلهشراف هریاسو زو هخوح

 شیعت رادم كنيلاها ید یدیص فدصو ناجصو
 هلبتهح ینلب رص كنلم . ردندنسهلج یرللاغتشاو

 لحاس یرب زکلای «بولوا ناصقن یرباعمو قرط
 وجایآ نالوا یزکسع یرکید و هجنو یسیقرش
 لو ریمد کیا یرغوط هنفرط هتروا ندنسرلکسا

 رفع شان تم شر کن ال وی لاحو .ردراو یطخ

 .زدهدقلو امام ید هنسقرت كنتراح و هنحاورو

 - هیصوصخ قالخا یرب ندیکسا رایلهقیسروق
 داد كناب وروآ زونه « كرددا هظفاح ی رل

 كتيدم وا اذه عم و « هدنملو ج راخ ندنتیدم

 یدندقالخا ءوسو تهافس نانو هدنلاح یساقفر

 « سومان « افو هدهع «قازاوتنامهم «بولوا ماس

 «قردلب ربا ندربیلاب وروآ هلا لئاضف یک تراسج
 صوصخلا ىلع ۳ هرلب رعو هرلدژانزآ

 (اتدنو) «بولوا هدایزك هدنرلیدنک یسح راثذخا

 ردق هب هحنلک هتقو نیش یرلاوعدناق یرلکدتا رعت
 < شو هدقلوا بحوم ینافلت نوکیه هدهرب رج

 یر ندهتوا . ردشمامهنلا کوا هلبماع موبلا و

 هدتکلع هلدافحا ماوقا شو نک اس هدایلاتا
 بک ندندالوا هفلت سانحا شمروس 7

 هدنرلرامط دلرلیکهد نتهج یب ین ونج برغ ۰ بولوا

 لاش ۰ ردهدقلوا ناباع ینیدنلوو ید یناق برع

 .رلردس رق اهد هرلنایلات د١ هسیا رلیک هدنفرط فرش

 «هدلاح یرلقدلوا ماکتم هلبا هجنایلاتبا طلغ عونا رب

 صوصخلایلعو «هدقم و هدنساعداقلزسنارفیراضعب
 قرت ید ییاسل زسنارف هدراږلکسا و هبصقو رهش
 «بولوا یرک كب زونهفراعم . ردهدکعا ممعت و

 . زءلیب قمزای بولوقوا یسهدایز ندنفصن كنيلاها
 مسقنمهباضق ه «بونلواذاخا

 نابعا + روطاش

 تلابا ر بس گچ

 یهرناد ۳۰۳ هللا هیحات 1۲ و

 اد و ق ۳/۷۳۲

 E ۲ هی ومع سلجم و اضعا ۲ هنسلحم
 ا لس

 هدندنع زاینانول کسا یس هرب زج هقیسروق
 ( هنیارت) و ( سونروق ) دوخاي ( سونریک)
 كانسيلاها ىكسا كا ء بولوا فورعم هل راما

 قرهلوا سنجم هلیسهعدق “لاها زیکترو و هینابسا

 .ردنوظمیرلةدلوا ری بتونم هنموق ( ریا )

 رمزا ینعی رال ( هکوف ) هدمب و رالهکتف ادا

 رب هدهر زج ول یسهعدق لاها هچ وف یهدنراوح

 شب نداسیع دالبمو ؛شقا ات را ر جهم مشاط

 یخ راتملا طخ یر زح رلبلح ات راق لوا نارق

 تكنهب راح روهشمچ وا یراکدتنا هلرایلحاتراقرللامور

 درلن و یدرلشعا طض یهقسروق هژنسیجرب

 یسهبصق ۳۳ «بولوا رویم یخ هریزج هدننامز
 مور ها . یدا راو یسلاها ۰۰ ۰ و

 هرکصافدرو ندننلظكنرومأم هدننامزینلروطاربعا

 « بوتوط زوی هارخ ندنتازواجت كرل ( لادناو )
 ےک یا ا و هیلچیس هلیلحاوس اق رفآ راب رع
 «هدهسرلیدعت|حتف ًابلکی هرب زج و ۰ هرکص ندکدتبا
 ندکعاتراغوبپن «قرهشانهناحاوس هدر هدیکیا

 هداطسو نورق رلیلهقسروق « ندنرلقدمروط یلاخ
 صكنابوروآ هرکص ندنوا .یدرلشمامهرعدلاق شاب
 «بولوا عبات هنلوصا رایتو تللیهابس ربارب هابفرط

 ۱:۴ 2۷ عدل وا مقنم هن راکلاکب هرد قوج ر

 ٤ بوک هنطبض كنتموکح هوونح هدنس دالم رات

 هلتاعفد ییلاها ملظ كرلنوب

 لاح و كد هن رات ۱ ۷٨۸ ۰ هدهسیا شعا مابق

 ير قو رخ هدروک ذم جرات < بودا ماود

 هد۱۷۹۶ و ؛شلوا روح هکر ت هب هسنارف یهطآ

 ندنفرط رلزماکنا هدنسانئا یارک لالتخا هسنارف

 ۱۸۱۰ ندتخرات ۱۸۱ و ؛ شعلوا لاغشا

 یثراق هتنادناخ نورو رللهقتسروق داد هنخرات

 یثراق هنسهرادا وسو

 « هلا هداعا هتعاطا ةرناد هدعب «بونلو هدنایصع

 - هدقملوب هدنتیبات تحت كنهسنارف اذه انمو ىلا

 یدتیسروق یعوح كنلاجرهلیانویلویات كوب .رلرد
 . یدا

 EOE تعالی ۹ ۲

 N ۱ هداز یعوشروف

 یلو وص .ردندنسولح بوبا هدل وناتسا «بولوا



 هات + تن ها مد

 ر و ف 3
 تافو ة5 ۷۱ < نولوا کر كنهداز

 فحصم نانلو هدنفرش مماج بولا . ردشمتا

 ماع ان هلیتوم لولح ندنفرط یداتسا فیرش
 هردشعوا ماءا ندنفرط هجرت بحاص «قرالیغارب

Kourchoumlie 2كەس  

 نر ورا 3 ۱ لنوشروف

 یلامث برغ كجاووقسل و برغ كشين هد
 هدنرایداو ی رېن (هحیلب وط) عبات هيه وار ومو هدنتهج

 «بولوا هیرق ر كو نالوا یزک و هبحان رب

 روہشم هل رلترادجو ړم و دؤانزآ "الماک یسیلاها
 هب هب رص ندنفرط یسهرغنوق نیارب «هدلاحیراقدل وا
 .ردرلشعا ترم هغلدوانزآ یسلاها .قرهنلوا كرت

E.یغاحنسلیا ما كنم الو هنطا  
 نی تایم نیر ۷ سوی و

 0 سوقىروق ) « بولوا ی-هبارخ هعلق رب هدنبرق
 ةنمزا رېشو . ردطاح هلراههار و كنم دق ربش

 رم بیرغ نالوا دع صوصحم هرلیرب هدهع دق

 هدننامز یتابرام بیلص لها و رورمشم هلیسهراغم
 .یدا فورعم هلغلمالغاص كنامل چد

 (00[00۲)زوفروقاب ووفر وق دوخاب 9

 هدنسشراق یحاس قادوانرا ۱ هفر وف

 رازح «نولوا هطا ر كجو عبات هنتا ود نانو

 یسلامش كلا كنهلجو ىر ندنراکوس كا كتهعبس

 -اتاو هدنحراخ كن زاغوب هتنارتوا .هدلاح ینیدلوا

 نبق كاا ندنلحاس قادؤانزا و ۲۰ ۰:ندنلحاس ال

 هدهفاسم كلهرتمولبک ۱ ۲ هدنغازوا كا و ٤ هدلحم

 هطا رب نوزوا دتم هه قرش بونح ندلاش .ردعقاو

 بول وا راط كب .ردهرتمولک ۰ یو بول وا

 شکلک هه هحرد رب هدنتسلاف یایتس زکلاب

 «بولوا قلغاطو یلهضراع یسضارا .روداتعسو

 یسهطقن مفتح دلا و نانلوب هدنتهج ییرغ لامش
 یعافترا هرنم ٩۰۸ كنغاط (روتارقودنا) نالوا

 لاقترو «نوتزو هلرلغاب یفرط ره ناه .ردراو

 ریوصت نایاش « بولوا روتسم هل راجاغ نو
 ردقەل ره «بولوا قوح یراهرد .ردراو یقاوم
 بول و اتبنم یغنارب وط«هدهسرو وروق ن زای کرک

 هقشبندرلهویم روک ذم «ندنکیدناشیا ید لزوک

 سس . رولوا لصاح ید یادغب رادقم یلیخ

 . ردراو یندعم روک یداع ینج و یراقاجوا

 د و ق ۳۷۲۳

 عالم كب نیشیق .هدهسیا هحقاحیص نیزای یساوه
 اسا درز قلهتروا ندنآ طاش «بولوا مالغاصو

 هداعلا قوف هغاهتروا یسوقوق دلراکبحو «رولوا

 ییلاها .ررو تفاطل رب

 یرلکدلیوس «هدراهنیا مور یناسا ءتولوا,هدن را
 - اتا فرص «بولوا قیشیراق هللا هجنایلاتنا ناسا

 هجناداع و قالخا و «ردراو هدیرلنیلیوس هجنابل

 -هدار یک ۲ »9

 . ردرا و یار رام هرلنایلاتسا هدایزژ ندرل بانو

 یس هبصق د «بولوا رش نالوا یانه یا ح

 نامز هدایز ندرصع رم یسهر ۲ رح هفروق . ردق ون

 هه رک ندقدنلو دم ی كنغللا رق یونان

 شل وا لست هنتموکح كيدنو هدنرات ۳۸

 هد ۱۶ ؛ شک وا طبض ندنفرطهسنا رف هد ۷

 - هباج تحت كنهرتاکنا هدنطاقسا كنوبل وات یجنرب

 ندنفرط اہلاراشم تلود SAIS .بورک هنس

 .ردشملوا كرت هنانوب ربارب هل رارکید كن هعبس ریازج
 هداقولو سوقا «بولوا م قنم هباضق ۳ موللا

 لیکشت تلایا زن کر 1 ه رار هل رلهریزح
 -ولیک بم ۰ ٩۲ یسهیحطس هحاسم هک رود ديا

 .ردراو یسلاها ۱۱٤ ۰۳۵ «بولوا هرتم

 Corfou= ( IT هع ور و

 كەر زج نالوا یم انه Kerkyra) ۱ ورو

 دهم یک یک اا د ی و :فاتزوف
 «یارس صوصحهلارق «یسلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا

 لزوک «ینادیمرب لروک هدنمنیا دا

 ؛یساوهفیطل كب نیشیق «یراهجناب نوملو لاقتروب
 .ردراو یتراجم كلثيا و ینامل تسبرسو مالغاص

Aابا رتسنوم كنهدنالرما ((0011۰)  

 هزتمولک ۲۹۵ كنىلىودو هدنتل ۱ ی روت

 هدنیصنم كنار (ی) قرهلوا هدنسرغ بونج
 قاحنس ینعی قلتنوق هدنجما كحلخ نالوا یانهو

 هل راراوح و ۰ «بولوا ربش رب یر

 كب ؛ینام لزوک « یسلاها ۰

 ضوح صوصخ هنلامعا نافس « یتراج كلشيا
 ماج « دغاک ءزن .تاحوسنم كوب .یراهاکتسدو

 « یسیدادعا شش یلخاد « یر هش اف هوا

 درب و یس رخو هلاع تاسومو تابع ددعتم

 .ردراو یسیریوک چاق رب هدنرزوا

 ۵۲۰ ریازب



 ۳/۷ د و ق
 نایت OE و هس و ت مش وتحسب و ۱ 0 VY یس هیحطس هح اسم ك :غاح ٤س واش

 O V٥ ینیلاخا و هرتمولی

 «بولوالغوا یجنکیا كان رل دوفروث
 نذا الب ۰ e ۱۳۳0 هداج كن ررد

 . یدشغعا تدوع هر هیلاط ۲ هب ¿«بوج اق ہر صم

 كناخ ماسناطاس زوای نالوا 1 اک
 ه دن 1 ٩۱٩ لغو هدتفلام قیرط هدنس ولح

 یشراقهدجا هدازهش نالوا ناخ دیزاب دالوا رک |
Eهد رصینیدلنل و هدهسور « قره لوا قوس ر  

 دیهش هلا یناخ ملس ناطلس نامرف ۰ درد رب هلا

 .یدا هدازپشرب ر وریفراءهو ماع كب . ردشلوا

Corenvado ( ۱یاشسعآ )  

 نیتنح رآ هلا لیش هدو | وداو وفروف

 هدنرز وا لاح 2 (دن۱) 29 داها را یرلتلود

EE GE 

 ندزیکد «بولوا هرم ۱

 3 تولوا غاط راتب رت

 یعاشرا .ردعقأو

 ا

۳9 

 1 ۰ 0 تا ح هنسه دام

Corcyre (۵5 رب زح هفر و )  

 «هفروق» ] .ردیع دق ے نا تکاب ز

 كە ور ( 00۲۱۸۱۸۵ )

 :ک یا هدنسس رغ لامش

 هلا هاو 2 تو وا تلابا و هطخرب نکا

 ۲۵۳۱۰ هلا ۱۸ 4۰ و یلامش ضرع

 ع * ها لوا دم و لور فرش .لوط
 قرش لاا .هل کد قیطااب کک یب رع لامشو
 هلب زفر وک افیرندنتهج

 . رد دودح و طاح هلستلایا ونووق یخد 9

 یمس هیحطس هحاسم «بولوا 2ک تا ر نوزوا

 1۸۲ ۷۹۲ یسلاما و هرتمولیک مبرح ۲۷ ۰
 نو

 INES ک ندرخ

 # هدنالروف

1 0 
۶ ۵ ۷ 

 هل رلتاایاهسش و و هنوول و

 نالوا یعافترا هرم ۲۰۰ تایم

 ف لا ۰ رد را و یراترص و 4 قا صب

 « بولوا ی تم 1 8 ھد CR AS رح هبش

 داوسا ۰ ردترابع ندهو وا رب قلنامرواو قاقاطب

 ؛بولوا (هنود) ناربیآ ییدودح قرش لامش یر
 بوئح هس ه دنتهح تیغ كن وب هدهح رد سنا

 (۲1) نان[ یرغوط هب ب رغ لاش ندیقرش

 ۔ روح یا نا لب زاب ناطلس

 اف ر یسکیا كلا . رد رلرپن (ؤادشو ) ندا

 هنب زیکد قیطلاب ندب وط یسیجنجواو هنیزفروک
 ترابع ندلحاوس یبر رب كندودح .رولکود
 هکنوج 4 رویم هدا هدافتسا قوح ندنو .هدهسیا

 یرلنامل «هدلاخیشتیدل وا لو طا و ترس كب زکد

 کالهرتمولیک ۱۰۰ ی هدنزفروک اغير .ردزآ كب

 هدنلوط :رموال ۲۶۰ و رب نکلاب هدلحاس

 وال « وادن و ید هدنلحاوس قیطااب نالوا

 . ردراو یناعل چ وا زکلاب هل رامسا نکنالو و

 قلموق و غيص ی رلفرط رتحا تالح اوس

 تالاا قوح كي یرالوک ۰ رددودسم ِ

 كجوك یسهلج «هدهسروبل وا ملا دا +

 یرلقایا هدنتروص رابنا كحوک تكنرنک | 1

  ندزکد بولوا هداحاوس یرلقاط رب و ؛ردراو

 قوج هدیرلقلقاطب . ردشلرا هلرادس موق قلا
 یس هفعوروق یرلنو هدرلنامز لوص و « بولوا
 .اصو لدتعم هرژوا تیمومع یساوه . ردهدقْهوا

 هدراپم كوصو کالبا صوسخلا ىلع .هدهسیا مالغ

 هب هج رد ۲ ۲ تیابترارح نس زای .ردیلسیس و ی وط ركب
 ردق هبكرد ۱۲ رفصلا تح نیشبق و .راةج ردق

 رالشاب هد ولبا ء نولوا نوزوا یراشبق .رییآ ا

 - ایرثکا «ردقوح یرلهنوطرف .رولو ماتخ هدناس و

 هحقدلوا یغاریوط .رسا یرلراک زور برغو لامش
 ی. ۲۲ هدزو زکلاب تك ارا «هدهسیا .تبنم

 « هبزا «فالو «رادواج هحیلشاب .بولوا مور
 نونوتو ریون ۶ تک نادم رب هلتسالا ریو دوخت

 2 1 تاتکلع 2 رولوا لصاح

 یرلرب كرلقلقاطب و لوك نالیدوروق صوصخا
 قوح هکمردشش هیلها تاناوبح .بولوا قلراج
 “هد هسا كج وکی راسنح ردقه ه و ؛رودلوا یس

 رشم راي یرلنوبقو ریغیص ؛بولوا قوج یرلرادقم
 : ردسرف هکس ۱۳ اتم هدایز ندولم

 زوموط « تروق هحیلشاب هدیسهیشحو تاناویح

 یرلنامروا ۰ ردترابع ندنیفیص عو ریو
 هد لک توت طب یتسخ رب تنسهبمومع
 ندنلان ما ماج ندا هظفا ع ا نیشدق

 "یضارا

 «هشدمنروشود یرلقاربای نیشدق هدنتهح تونحو

 3 ۸ ها غل وا ترا۔ع او E «نکدوک

i 



 لبخ ندهتسا رک نانلوا مطق ندرلنو یر ندا ۱

 هدنراپنا لرو هدنلحاوس دارک .ردهدقل وا هدافتسا

 كنيلاها ید هام دیص «بولوا *"قوج یرلقیلاب
 ییانص .ردندنسهلج لغاشم نالوا یرلشبعت رادم

 هل تاجایتحا زکلای « بولوا یرک زونه
 هلغوط هللا هرب و وتربسا ندنابوبح . ردهروک

 . ردراو یرلهاخغابد و یرلهشراف تیمهرک و

 یرلرلکسا هحیلشاب تولوا یرک ید یتراچت
 رمد کیا ر ردا طر هن رلفرط ے١ كنهسور

 یافک مدع درلنو « هدهسیا راو یطخ لو

 كعد « EEE روق» یمسا .رویلوا منام هند رک كنراجت ىسكوط نیئبق كنيرلنال صوصخلا ىلعو

 راتات رل( روق ) نالوا یهیلصا لاها « بولوا

 .هدهسرلیدا یدنسنح (۲ونیف) بوسنم هتسهصهژ

 هیلصا لاها ؛بویلوا رثا ندرلنو هدلاح کیدمش

 . رلردندنموق (نایناوتیل) بوسنم هنتیسنج والسا
 رب ید ندهرناس و یدوہ .سور .یلهل «نالآ

 هحیلشاپ تكنبرلهبصقو رپش .ردراو یسلاها قوچ
 كنهسور یراعم هلبتش کل ردن ال ۲ نالوا یسلاها

 هناتسها هطخ و .ردرشتنم هداز ندنرافرط سا

 لب رلرابتخایدنک هد ۱ ۷۹: «نکیا قلهقودرب عبات
 مسقنم هیاضق ۰ تلابا .ردرلشعا قاحتلا ههیسور

 هبصق۱۳ «رهش ۱۱ .رد(قاتیم) یزکح «بولوا
 .رد واح یلتفح ۱۲ و هب رق ۷ ۰

 و اه لا ۳و رات هنیح

 ۔ رع بونج ۳ كز ی | هلروق

 یزاغو رم ك ( غاط شر قرل وا هدنتبس

 اضق هدنرزوا دارم نلد ( ایرد جوت ) و هدنرق

 ,يزون«یملامآ +۰. و
 :یسهداج رب FE هل راناخو رلناکد یتیفرط

 یم هعلق رب هدننررقو یهراج و هب رکسع تىما

 رابتو نّواق هلادغب و جر یلتیلک هدنساضق .ردراو

 ولوا لصاح رلهوبم

 ومرل اب كن 4لحیس 6( ۵ ( من
 ۔ واک ۳ كنوءهرلاب و هدنتلایا ه ولر وق

 < بولوا هبصق رب یزکص, اضق ہدنونج هرته
 ی واح یرات آ تق ید و یساها ۰

 ردراو یساسلک ر
 امور هدانلاتا (00۲86۱۵) ۲
 هدنساضت (اکو هتوج) كنتلابا ] و دو

 د و ق ۳۷۳۵
 هبصق رب هدنلامش هرتمولک ۱٩ كناکو هویج و

 اها هدایز قوح نیشبقو ء ۵۰ نزای .بولوا
 رب مدق كب ندنراث۲ دكرلقسورتا هدنفارطاو یسل

 . ردراو یسهقبتع راثآ راسو راح مقاط
 هشهروم هدنانو ( 0۲10۱۵ ) |

 (هدیلوغرا مایننروق)انسهربزج
 قرەلوا هدنیغ هربمولک» ۸ ۰ كەتا و هدنتلابا

 ندلحاسو هدنبرق دزفروکو

 هسر وف

 خزر نالوا یانمه

 «بواوا هبصقرب یزک اضق هد رجا قانعاس مراپ

 نالوا رورمشم اعدق .ردراو یدلاها

 هرتمولک ۷ تیک ییدمخ یوبش هنووق یا

 یرلهبارخ
 ارس داف یر ورو یسا ابرو ویو
 ةوت و تیئدم .بودبا لیکشت تموکح رب هجر

\o {0° 

 ضعب موللا 2 بواو ها هدنسق رش ا

 رلرحهم قوجرو «شملیرلیا یییخ هده رو هرب
 . یدا شعدا ید

 . وصحم لوصا ر فورعم هلبما ( یوصا هتنروق )

 . یدا راو یسهص

 . یدشکوا ان لوا هنس

 مولا هدیرامعم نف یح

 ۱۱۰۰ نداسع دالبم رپث و

Isthme de Curinthe)) ۰ ( 

 هرومهلنات و سفن هدنان وب یرر هت روق

 .هزا یرازفرول ۲ هنیک | هلبا هتنروقویم

 لودح , هلغع وا رفح ًارخا «بولوا TIC ه دتس

 مرد سی

 ندنانو سفن یهروم لودج و و ؛ شمرک هنلاح
 رلهطا هلا نانووو یزفروک کیا روک ذم «قرهربآ

 ندیلامث قرش خزرب .ردشمتا طبر هری یریکد

 2۰ یا « بولوا دم یرغوط هب ینو نج برع

 كخزرب لصا ی کا هدنل راط كلاو

 یساروا .بونلو خزربرب شینک هدنسیقرش لامش
 ردق هبهرنم ۵۵۰ ندرح یاذح .هلغاوا قلغاط

 عاقترا هدخزر لصا  هدهسیا راو یعافترا

 ینا هندانک كخزرو هرىا ردق هر هرتم ۳۹۶

 میاد رهظم < نکیا

 .ردشملسهلوا و هلعفمق وم ه د ص رسهع نالوا

 یزفروک هتن رود

 وا تدشآ هلتا_مذد یر

 «ىزفروكە تنابل» ]

 [ . تعحا ص ەنسە دام

 «هدیلوغرا » ] «

 . اص هنسهدام
 | هدیلوغرا عم هتنروق

 [ ۰ هلروس تعج



 ر و ق
Cornelius ( NL ) هلمسا و 

 تادا ندنرهاشم امور ۱ سوبلنروف

 یرکیدو خروم (سوپن سویلنروق) یرب ؛بولوا

 دالیم یسیجنرب .یدیا یعاش (سوروس سولنروق)

 قلعتم هرات و  شماشای هدنرق ک لوا نداسبع

 ر زکلاب ءهدهسیا شفا ه ربتعم را قوح رب

 --.ردیقاب یرصتحم كنوا ايو یباتک لاوحا مجارت

 « بولک ماسر روپشم رب هلمسا و یتد هدهنالآ

 هدا ۸۲۷ و « شم وطهد (فرودلسود )هد ۷

 . ردشع | تافو

iهدامور کسا ( 00۳۵۵۱10 )  

 ییدر وهندالواو هلمقالخا نسح ۱ هبلن روق

 اتیرفآ «بولوا نیداقرب شقا راپتشا ها هیر
 ۔ارق سویوریمس ) و یربق ك (نویپیکسا) یحناف

 «بولاقلوط نکیا جنک .یدا یسهحوز ك(سوق

 رصم و ؛ شتا رم رصح هنس«برت كنىدالوا

 بلاط هنسیدنک نوقسبف سویملطب ندنرارادمکح
 یوط كنيلاموررب هجربعت یدنک « هدلاح ینیدلوا

 حیجرت هفلوا یسهجوز دكرادمکح رب یجنابب یناوا
 نکن راک ر دیو .یدبا شرلیا در ینفیلکت درو دیا
 نوزوا یرلتشز و تایهوحم هنسیدنک نداق 7

 «؟رلیکكنسیناع « ها کاش ندکد رتسوک هب یداز وا

 هتشیا » : دارهنرمتک ىن رللغوا هجرت هبحاص «هع د

 رلامور هدننانع لاح ه شعد « ! مرلتس ز

 . یدراتا زکر لکیه رب ندجنوت هنسیدنک"
  Eیاونروق هجزسنارف و )-0۲(
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 كن ەر زج هبش یک هدنسیب ونج بر یاپتنم كن
 زکلای بولواتلایا ینعی قلتنوقرت ترابع ندنجوا
 هلزک د ندرلفرط راس و هلیتلایا ( نوود ) ًاقرش
 (رامات)هدهفاسم مک ۱ ندتلایا روک ذم . رددودح

 صح ۳۵۸ 6 یس هیحطس ٌهحاسم .ردشلرتا هل رېن

 .ردنوکسم هلایباها ۳٩۲ ۳۶۰ ؛بولواهرتمولیکت

 یراناویوق «بولوا یلیتنقیچلتنریک كپ یلحاوس
 بولوا قالبج و یهضراع كب یسضارا .ردقوج

 هدرلندعمو .ردقوح ینداعم اش هلا یالقو رقاب

 یجنرب 2ا . ردهداز ند ۳۰ ۰۰۰ هلع ناشیلاج

 ت ا او اردا لومع
 .رد ( نیمدوب ) یزکح «بولوا مسقنم هباضق ٩

۳۷۳۹ 

(nwall, Cornouailleهرتاکنا  

 ر و ق
 ءاحتسو تیالو هرصب هد رعقارع | وا

 ۲ هرتموا ۷٩ و هرضل و هدنغ ۱ و
 لحم كنارف هللا هاجد قرهلوا هدنسي رغ لاش
 كب رعلا طش نالوا لصاح ندیقالت و و هدنسبقالت

 ۱۰۰ ۰یجثآ ,بولوا هبمقرب یزکم اضت هدنشا
 دلورتم رب «یتکمرب ینیرش عماجرب ؛یسیلاها ردق
 یسشراحرب دلونوس ترابعندناکدردق ۲۰ و یاج

 هدنعاتجا لح كرېن مظع کیا روک ذم .ردراو
 ییاو «هلغلواعقاو هدهطقن رب مهمو نیشنلد كىو

 هاکت راجن وكوب «هدنلاحیاظتنا كن افس مس هد رهن
 كن افسریس هدنارف هنر وق ندا اضتقا یسلوارپشرب

 بوسذم هنترمشع كفتنم كنسلاهاو «هنسلوا كورتم

 ندنوب * ءان هنسموب بک ندرایودب مقاط رب
ARTبودنابثاغ یخدینتسها کلوا هنس شع » 

 ر یداع لومعم ندروماحو شءاق یر هناخ ا

 ۲۲ 2۷۵ لاف ۰ رافشلاق هدنلاح یوک

 . ردن ودب یسلاها ۳ 0 بولوا یدواح یه رق

 مبات هنغاحنس هرصب هجالوصحم و یضارا تعیبط

 اضتفا قوا تعحایبح هتسهدام « هرصب » «هلغلوا

 . ردا

Oرەب  ( 00۲۳61۱16 P. ) كنهسنارف 
 یرعاش سی ونهلاه دلو دا ۱ روډ

 «شمغوط هد ( نور ) هدنخرات ۱ ۰۹ «بولوا

 دولسهق وقح

 رب لوا كا و ؛ شعآ لبم هک رعاش هدعب «بودا

 «هدهسیاشتاترهش بسک بوزای رلهکحضم مقاط

 هسیک هدکلسوب بوبالشاب هفمزای رلهل" اه هرکص
 تراهم زارا هدنروص قجهیمهللوا دیلقت ندنفرط
 یراعشارتاس هل رهکحضم و هل اهقوجرب .ردشعا

 هکلسمو ید ( ینروقساموت ) یردارب --.ردراو

 ندقدزاییمهلاسرورتایت راسو هل اهچاقرب «هلکولس
 هد هنتغل كنايمداق۲ هلیتفل عي رات و افارفجرب « هقشب

 هن ردار هدنفلاضعا ایمداقآ . ردشمزای لیذ رب

 هد ۹ «بوغوط هد ۱۱۲۰ .یدشلوا فلخ

 هدبدالبمنرق یجتد نوا هلمساو -- .ردشعا تافو

 ادا .ردشعا تافو هد ۱۱۸: و

 . ردشلکیند ماسر روهشم ج وا لغوا اا هدهسنارف

Eهلمسا ول (5۱. (۱0۲061116)--تنس  

 :ردراویرل زی نعییا دكران ایتسرخ | یروث

 هدنسهبصق هب راسبتكماش «بولوا یلامور یسیجنرب



 د و ق ۱
 . یدشعا لوبق یللنایتسرخ هدنسیدالبم غیرات ۰
 یسحنکیا-- .رونلواارحا یبطرو هدنس۲ كطاش

 هنسرب :بونلوا باخ ا اب هدنسیدالیم جرات ۰
 روطاربعا ۰ هرکص ندکدتبا قلاباب یآ چ وا هلا
 «قرنلوا نن هب ( ایکوهتیویچ ) ندنفرط سولاغ
 یسطرو هدنس ۱۰ كلولبا .ردشعا تافو هداروا

 . رونلوا ارحا

 راعو ایرتسوا (1:0۳۵01672) 1

 ناتسناورخ مبات هنتلود ناتس ۱ هج روډ

 - از و هدنساضق ( هیلاواز ) كنتلايا هنووالسا عم

 هبصق رب هدنسب رغ بونح هرتمولک 0 كتهملاو

 . ردراو یسلاها ۸۰۰۰ «بولوا

 الث وزن وهدیونح یاقبسعآ (60۲0) ۰
 كل ( ساقاراق ) و هدش روهج | دو

 نالوایانمهو هدنسلامش برع ردق هرتمولک ۰

 عقاو هدهفاسم كلهرتمواک ۲ ندنلحاس زفروک

 ۸۱۷۰ :بول واهبصقرب یزکسكنتلایا ( نوقلاف )
 یسلکساكلثیا هحقدلواهدزفروک روک ذمویسلاها
 . ردراو

 هدیونح یاقتیحا ( 160020۷ ) 7

 كنب رحهم هنایوغ مبات هب هسنارف ۱ و رو

 ۰ ردقامرا ۷ هدنرلطسو

 كتهسور ( ۱۵۲0۱01۵1 )

 -وور)و هدنتلابا(ژنوروو) ۱ یاب و وروق

 ( نود ) و هدش ونج هرتمولک ۸۷ 2 ( نور
 كاج نالوا یاتمه ی رووا 6د كنغامرا

 ٤ بولوا هبصق رب جا نه اضق عقاو هدنساقتلم

 . ردراو یسلاها ۰

 كت هسور ( 10701012 ) ۳

 تتسروقو هدنتلابا (قسروق) ۱ هحوروف

 یزکم اضق هدنسقزث بونج هرتمواک
 یاب روهشم و یسلاها 1S6 «بولوا هبصق رب

 . ردراو

 كتتموکح ایبمولوق هد ۱ لازوروق
 بو هرتمولک ۱ ه۰ كنهنحاتراقو هدنتلایارا ویلو
 هبصق رب هدهووا ر عساو ی هان یاقرع
 .ردراو یر هش راف زن و یسلاها ۰ «بولوا

 .وه ) عات ه هرنلکنا كنيطسو یاقسآ تک

 (ودنوهویر)و هدنسیلامش مسق كك و

۳/۳۷ 

 -ونح یا سا ( 00۲02۵۱ )

 رو ق
 هبصق رم یکی هلمساوب حک هدنسهزا ( روروت ) هلا

 . ردراو یسلاها ۰ «بولوا

 اوسر ( 1101070-8170 ) 1
 .دناکد نبج ک«ودشفآ ۱ سرب جو

 لصحم و وا یرازج هنسیلبف هلبلحاوس نيج

 یرغوط هب قرش لاش هدعب و هلامش « بودا
 ندقدالاب ینس هیقرش لحاوس هیواج « هللاي رج
 یرغوط هترش هدنجما كلدتعم طبح رحم « هرکص

 هلوق یکیا هدنلحاوس یلامش یاقب ما ۰ كرهدیک
 . ردنکی رغوط هب ونح ی رکیدو هلامشیر «هلماسقنا

 كنيراك زور ر چ نسا ندنتهح یر بونح نزا

 ۷ ه ند ۵ ۵ هدنوک :تواوا هدایز یعرس هلبم دراب

 هزتمولنک ۷ هدتعاس هد رللحم ضبب و ردق هبهرتمولیک

 نسا ندنتهج قرش لامش هسیا نیشیق .ردا مطق
 هرتمولیک ۷۰ یلشبنک .ریدلازآ یتتعرس راک زور
 اوتسا طخ « بولوا ردق هرم ۰ یکلنسردو

 ندنیوص كرلزیکد ینیدقآ ییوص «هلکمتا ادب ندنب رق
 نوازکس ندرلیتنقآ رکید نلک ندلامشو ترد جوا
 هحرد ۷ هللا ۳ اشک ۱ و ؛ ردقاحبص هحرد

 «بولی را لوق رب ندیتنقآ و نزا 0

 هن کد قجوخوا هدنس هزا هروق هللا هینوباج

 «هدهسرویقیج یرغوط هنسهریزج هبش هقناچماق و
 هلمسا ( وویس هوا ) ید ندلامش یشراق اکو
 كنهروک ذملحاوس ندنکیدنا یتنقآ رب قول وص
 ینر ۰ رویلوا یر كنوویس وروق هنساوه
 دناوا قرف ندنرلوص كطبحم رحم « بولوا و وق
 ید » 5 هایس » ندنفرط رایل هن واچ < ندنفی

 . ردشموا هیمست هلمساو نالوا

 د حنات رث مبات هنیچ
 هک گرا و ۳ ۱ عاط ق یورو

 ۸40۱ ه" ًایزاوتم هنسهمیظع "هلسلس ( ناش نایت )
 یرغوط هقرش ندرغ كد هقرش لوط ٩۳۰ ند
 .رولوا دتم هدننوونح كنلوک چارغابو

Orocoro ۳اش ا  

 ۳ ۱ ورود رو
 ردق هرتمولبک ۱۰۰ دلزاب و هدنتلایا ( زاب ) كنتم
 هد ونح كنلوک ( هقاقتبت ) و هدنسب رغ بونج

 شوکو ریقابو یسیلاها ۱۲ ۰۰۰ «بولواهبصقر
 . ردراو یرلن دعم



 ر و ق

 ترا لب ونج م 1 لدناموروق

 دارالاپ ورو | هنسبقرش كنتکاع نكد نالوا
 2 یر دمسا یراکدر و

 هدنانود ((0000) نورق دوخاب ۱ ۲ 1
 یانمه وودنتلایا م كىەروم ۱ لورو

 قرالوا هدنتهج برغ كناخدم كزفروك نالوا
 كن ودم وهدنس رغ بونح هرتمولنک ۳۰ كنهنامالاق

 ییدمش « تولوا هبصق رب هدنقرش ه رتمولک ۲۰

 یسلاها.۱۹۰۵۰ هدلاح

 هدایز عا كنودم و كلوب ا

 . یدا

 هناعع ةرادا « هدهسیا راو

 ندنرالارق ناتسراحم ((0۲۲۱0) ۱ ۳

 .ردیلغوا دادانوهناژ .بولوا ] لورو

 ۲ بوک ەت «نکیا هدنشاب ۱ ۵ .هدنشرات ۱ ۸

 رورفراعمو روسح . ردشعا تافو هد ۱! ۰

 ,هبناوایسنارت «ناتسهل «ناتسهح ءایرتسوا «بولوا

 هنسهلج «هدلاحینیدنل ون هدناصاح هللانادنب و قالفا

 . یدا شملسهن ابط یشراقه رللناععو ؛شعاتمواقم

 نداللاتاو هسنارف « هبنال او عضو نیناوق اطر

 راس و نونفلاراد ر هد هدول * هلا بلح راملعم

 < سیسأت هناخ دصر ها هناخبتک رب و بتاکم
 . یدشعا لاخدا هنتکلم یتعاط لوصاو

(Corogne)هحبلاغ كن هبنایسا  

 ۰۸ A دا LE ۱ هسوروق

 تاایا مقاوهدنجا كب وقرب هدنسبلامث برغ هرتمولیک
 ءیسلاها۳۰ ۰۰۰ «بولوادلکساورهشرب یزکسح

 ماج هدریو نوتوت رب كوي «یرلهلشق «یناماکحتسا
 یسهلق رانف هدنراوج و ینا كلشیا ۰ یسهقرباف

 . ردراو یمهلق رب ر مدق تب نانلوا ذاحا

OEكنسهطخ هحیلاغ لایا  

 یک لامش 2لا و یر كتلایا ترد ینیدلوا

 وا كنسهریزج هبش زکترو و هینایسا «بولوا

Eردن رابع  Eرحم الشو  
 یخد ًابونج « وغول ًاقرش < هلبا یسالطآ طبح
 .E «بولوا دودحم و طاح هلى رلتلایا هردوتنو

 كتلایا یرلطخ ییرغ لوط ۱۱ و یلامش ضرع
 ۷ ٩۰۳ ینهبحطس هحاسم . روندنا عطاقت هدنجا

 یسلاها ۰۱۳ ۸ « بولوا امرا جی

VTA 

 ( [ E SCeronlandelا تلف ناه ىز . ردراو :

 9و

 یسضارا .ردمسقنم هب هبحأت ۷٩و اضق ۱ ٤ تلایا

 رار رولغا
 قوچ یس-هبراج هایم . ردقوج یرلنورب و یوق
 « بولوا ترابع ندرایاج هصیق یغوح «هدهسيا

 ندنسییغ لحاس هلنایزج ندنسهتروا یراکویب كا
 نارتآ یتشهیوت> دودح « (هریمات) نالوا بصنم

 .ردیرارهن ( نوا ) ناقآ هدنسلامش مسقو (الوا)

 یرارومتاب «بولوا یلتوطر و هجقووص یساوه
 نامروا « هدهسلکد تبنم كي یغاربوط . ردقوح

 كب ندنطالتخا كنسهعورزع *یضارا هل راریاجو
 یضارا اذه عم .دروننروک لژوک كب هدرظن

 «بولیربو تیما هتعارز .هلغاوا یلام كرلبحتفح
 ندهبلحم تاحابتحا «ریار هلغلوا قبص كب یسلاها

 خار یا 7 ۰ تولوا لصاح رباخذ هلضف
 ها وا قو یهللها تاناوبح .رونلوا
 قوج كي ینداعم . رونلوا جارخا هلتیلک هبهرتلکنا

 زونه ییانص .ردزآ كب یرانالیراقیج « هدهسیا

 . ردراو یراهقرباف یلبخ رب هل هد هيا یرکا
 < هدهسیا كلشیا یراج .هلغاوا قوح یرالکسا

 رم د ییغو-ط هب ی رجا یعا قرت هداز اهد

 .ردطونم هنیرثکت كرالو
 كنرازح روسا ( 00۲۲۵ ) م

 یا لاش لا و یحوک دلا ۱ یورو

 هرتمولیک ۱۷ ج ندنسهر زج سرولف « بولوا
Aیسەتروا اا هلزاغوب ۳  rae 

 .ردعقاو هدیرغ لوط س هللا یلامش ضررع

 هردهرموال ۶ کا و 1 یو هونج ندلامخ
 تعا را 6 بولوا ردق و ۰. یسلاما

 . راردلوغشم هلئاناوبحو

 هبلافتسو كن هبسورب ((0۲۲۵۱)

 +۵ ك(ندنیم) و هدنسهطخ ۱ یورو
 یربن ( رسو )و هدنسقرش بونح هرتمولیک

 یسلاها ۱۰۰۰ « بولوا هبصق رب هدنرزوا
 . ردراو

 هدنقرش یاهتنم كنابسا (00۳۵0) 2
 هنسهعطق هیروجام كنتلود نيج 9

 هبش ر دوس عبات هنتلود نيچ امسر و طوب رص

 .ردتلود ر لقتسم هدتقبقح «بولوا هر زج



 هب ونح ندلاش هروق -.یسهحاسم و دودح

 «هلبزکد نوباج ًاقرش ,بولوا هریزج هبش رم دتم
 لبجت و هلزیکد یراص ًابغ «هلبزیکد نیچ ًابونج
 (نینریژ)و(منوتوئال) كنهروجتام الاش «هابزفروک

 ید هدرب زارب هدنسیقرش لامش یاهتنم .هلب راتلاا
 دودح ءرددودمو طاع هلتتلابا لحاس كنهسور

 ترابعندنرلارج دكرهن ییا هدنمظعا ےس ینا |
 ندنسهل ام کیا كغاط ر ربن کیا و «بولوا

 یرکیدو هبیامش قرش (غناکن اموت) یرب «هلناعبن
 هلهجو ول .راقا یرغوط هبیبونج برغ (غناکولای)

 EE .ردشملرتآ هلبا هبعیط دودح ندفرطه 1

 هلا ۱۲۲۲۱۰ و لاش ضریع ۲۳۳۰۰ ها
 تولوا دم هدنرهرا قرش لوط

 . ردهرتمولیک ۲۲۰ یسطسوضرغ و ٩۰۰ لوط
 هرتمولیک عبر ۲۱۸ ٠۰۰ یسهیحطس ةحاسم

 .ردواو یسلاها ۱۰ ٩۳۷ ۰٩۱۸ «بولوا

 یشضارا - ,یراپناو لاک
 یسهووا چیه « بولوا ىل هضراع كب و قلغاط

 شیوخ زا هدنسهرا یرلغاط زکلابو «ردقو

 دودح یرلغاط كوب كا .ردراو یرلرابو یداو
 كلا كنهلساس یک هداروا .بولوا هد رق یسهیلامش

 هلسلس  ندنغاط ( ناسوتقیاب ) نالوالم كسکو

 كنهریزج هبش هدنبرق یسیقرش لحاس .بولیرآ
 هنسهبرغ لحاوسو «رینازوا یرغوط هونج هج وب
 كا كنهلسلس و .ردازوا رللوق قوجرب یرغوط

 كنب رېن ( غناک غناه ) نک ندتختا ی كسکوب
 رغ كن هروک ذم اساس . رک ی

 هبش « بودیا ناعبن راهنا قوچرب اهد ندنسهلل ام
 ۰ رولکود هرلب وق یی هدنلحا وس یب رغ كنهرب زح

 ی هفاسم زا و كند كب هسیا یم هل ام قرش

 لیس رلوص ندا نایرح هدتهج وا « ندنفیدلوا
 هب رغ لحاوس . ردنرابع ندرابنا هصیق هدنلاح

 هل رلیوق «بولوا یلیتنقیچ یلبتنریک كپ یسهیبونجو
 .ردقوجكب یرلهطا كچ وک هدنرایشراقو یرلنورب
 هنروا «بولوا زود اهد هسيا یمهیقرش لحاوس

 رب قیجا و سینک نلنید یزفروک هروق هدنس

 د و ق

 نانلو هدرلقبج او هدنسیشراق یسیلامث یابتنم کوب
 رب قلغاط و عفت . ردىسەطا ( ترتالاق )

 . ردهرب زج

 ۔وق --. یاناویحو تالوصحم ءیساوھو ملقا

 قو وص هدایز ندنساضتقا كنضرع یساوه كنهر

 كيتدورب هدنررللم قلغاط یهدنتهح لامش ء«بولوا

 یاهتنم « هقشب ندقدلوا لترنک رلزوو راقو لتدش

 هدننآسیام ید هدنرق لحاسو هدنسقرش بونح

 یسیراب و یغبونج یسیراب كنهنس .ردشلروک راق

 راک زور یحنکیا و .بوسا یراک زور قرش لامش
 - ادا كلوليا هلا سوتسغا یعی تقو ییدنود

 رلههوطرف لتدش و « راغاب رومعاب قوح كب هدنرا

 « هدهسیا تبنم ربغ قهح قرش لاش واوا

 < بولوا تبنم یخ یناریوط هدنرافرط راس

 هویمو نوتوت «قوماپ ؛ریونک «جرب .یادغب یلتیلک
 هدیرلح ان توط .رولوا لصاح یعاونا داراهزبس و

 ندجاغ آ رب . راقیچ كيا ۰ بولوا قوچ
 كينرو عون رب رر و یتکنرو الح نوتلآ ءرلهتح
 عا كو نانلوا دع یوقم كپ . راقبح

 شموک« نوتل 1 هد رلغاط .ریلیتاص هلنوتل | هدنتبسن

 رک یسهیلها تاناویح .رونلو یراندعم ریمدو

 دویط و یدک « كوك « ی « زوموط <« ریفیص
 كچ وکی راریکیب .بولوا ترابعندنعاونا كنهبتب
 « زوموط « لیغیص هدرلنامروا . ردبلت وق هدهسیا

 هلیرلناویح وا كچ وکو نالپاقسنجرب كج وک« ی آ

 ناد (روتاغیل ) هدرابنا ضعب و رلنالب یلرهز
 ۰ ردراو یننج خاسع

 هروق--«یرلبهذمو ناسلو تبسنح «یسلاها

 ءةدهسياشماملوا ارجا هلمکم تاقیقح زونه هدنقح

 بوسنم هقرع کیا تح و هتیسنج یکیا یبیلاما
 مک رایج یمظعا مسق و ناهار ۲ ینیدنلو

 « ینورب قیصاب « بولوا بوسنم هنقرع لوفم
 عدم تا لکو مرداس هبیوکو لات قیفچ
 بوطو نوزوا «یلنورب زود هباشم هیماقفاق قرع

 نیرومأم < بولوا یهرهج نوک زود و یللاقص

 هننی دلشالک ۲ .ردندرلنو ییاها راک و ناکداز و

 هدتقو رب لوهج یلاها سنج یجنکیا و . هروک | ( فرازال ) دكراسور هدنسهنروا كنو و زفروک

 «شقاطض ییهربزج هبش «بولک ندربرب لوهج دلا كن ربازج ۰ ردراو نامل رب یرلکدتبا هیمست

۳۳۶ 



 ر و ق
 یراناسل . ردشلاق هدنلاح اح موق ندتقو وا و

 هدنرلبتکم قجنا ؛بولوا یلقرف ندهچنو اجو هجنیچ
 سرو یدا ناسل یراتداللوف هدنراشیا تموکحو
 -رکوا كرهدا لیصح ینو هک ردیناسل هحنیج هن

 هقشب ندنطخ نیچ ندا ریوصت یرلاح . رلرب
 ید یراطخرب هجم ربا نوما موم ريلبزای هافورح
 یرلق رفندرلیلنح هحبهذمو ند .ردب ور ینیدلوا

 < رلردیبات هتد ( ادو ) ید رانو « بویلوا
 هدنح ,ردراو یراهنناحور ءاسور هاناونع وزنوو
 كسوبحوفنوق اسور ید هدارو < یک ییدلوا

 اھا ماوع هقثب ندنو هرل ردعب ات LG بهذم

 هدبهذم رب ابق صوصح هتکلع یسضعب كنبل

 مولعم زونه یداقتعا ساسا كلوب هک« رلروبنلو

 رپش زکلا و ندروماح و چاغ یرلهناخ .ردلکد

 رب یسهلج «بولوا ندهلغوط یراضعب هدرلهصقو
 یک كریلنبج یراتفایق . ردروتسم هلناصو یلتاق

 شیتک هننراشاب و .رییک هقرخو یراتنا «بولوا
 قرن ات o ی لر
 كلبا یعی هعفد کیا هدهنس یرلولوا قرهلوا

 هدنسهزآمسوم ییاو «بودا نفد هدرابم . كوصو

 رب شلریدروط هنرزوا قیزاف ترد قوم رلنلوا
 ارساو ماوع * «ناکدازو راک لاها .رلرردنل وب هد هبلق

 ا چوا ول « بولوا مسقنم هفنص چوا قرهلوا

 . زالو عوقو حاودزا و طالتخا هدننب

 ناللوا لامعتسا هدهروق - . یقراجتو عیانص

 ریش فیرظ قلعتم هسوس رتاس و رلشاق كپا

 رب ابق ندریونکو قوماپ هدتکلم ؛بولک ندنیچ
 راب يک تالموچ قانچو ینیچ هلاجوسنم قاط
 یا ا ا دفاک نفج زب او
 «یقرهلینالل وقهدج ایتحاره ندنفرط رایلهروق بول وا
 ید باولا ضعب یحو هیسش « هقاش ندنو

 هدهرلهرج هدنماقمماجقرهربتاب هنغای نوتبز .رلراپاي
 ههوجرجرب ید یرلوق كنرلهطوا «رارریدشیپاپ
 یرلقدبای كرلىلەروق .ردترانع نددغاکشلردشياب

 لاخدا ید هنيج نوجما تاجایتحا یک و دغاک و

 تال | ضعب ندربمد یک جیلق و قاچ . رونلوا

 .ردلوقم هدنیح هدرلنو هک« را راباب ید هحراح

 هجورب ید یرلتاجارخاو ندنوب یراتعنص هجیلشاب
 ,ردنرابع ندهحراح تال یرخب هلا دغاک روک هم

۳۷۳۰ 
۳ ۷ 

 ار و

 روق
 هدایز كپ ندنواج و نيج یتموکح هروق ًاتاذ

 عونه نوچیسامٹان هتکلم دكرانو « بوقروق
 یتابسانم هلرلیبنحا كنيلاهاو ییهیحراخ تراجت

 رایلهینوپاج . ردا منم هلیسازج مادعاو اددش

 هنیرات راحت یدنک یترادمکح هروق هلا لاح جوک
 . ردرلشملیهدا رابجا هکتا صیصخت هلکما چوا
 .همظعملود اپوروآ یرب ندنخرات ۱۸۸۲ اذهعم
 دقع یرلهدهاعم تراجت هلا هعمتم كلام و هلبس

 .ردکلیا هحقدل وا تورو ای ردشعا

 --.یسهکلمتاهسقت «یتموکح و هرادالوصا
eترا ند ةقلطم  

 و « هد هسرونلوا نظ

 تئیه رب صوصح هننرادنکح نيج هنس ره تعب ات

 ؛بولوا ترابع هک ادم ماطر هلت راف س

 ۳ رربو ینمات کرو هایاده و قلود نیح

 یراتلودایوروآ هدعبو هبنولاج ادتبا لواهنسیرکی

 . ردراشعاط اسر یلالقتسا كن هروق اق سما و

EEبولواترابع ندشک ۰ یس همظتنم » 

 نکالاو «ردهدنل وصا E كنبج یک اس

 قجنآ یسهونس تادراو .ردحلسم هلراکنفت یللیتف
 ندرلیلنیح رلبلهروق .ردنراع ندقنارف نوبلم نوا

 یلشیریولا كي هب هعفادم یراتکلعو روج اهد

 نک ییالوط ندنتاش هدهعدق لوصا «هدلاح ینیدلوا
 یالوقكب «بویمهداتموأقم هثب رکسع هبنولاج هنس

 هنطبض كنهولاج هروق نوت و «شلوا بولغم
Eنانلو هدنراطس و یس هسیغ بل ام قاپ ۰  

 هک« رد شما اغ .اواوایربش (لوئس)

 لام یش و هدنس هیقرش "هل ام ییوا كرانود

 ید رلاضق و هرلاضق رلتلایا . ردعقاو هدنسهب گن

 یر هرادا نکس دكرانو « بولوا مسقنم هرل هبحات

 راو هصق ۳۰۱ هدهروق نوت «هلغملوا دع هبصق

 .ردقوبیرلقرف ندبوک كنغوچ ندرلنوب ۰ هدهسیا
 هروق . ردراو یبلامها ۲ ۰ ۰۰۰ كنت اب

 ۰ بولوا دودعم ندنکلا# لنیح یر ناکا

 ؛ شتا لالقتسا لاصحتسا هدنسیدالیم جرا ۰

 ندقدنلو لقتسم نوتبسب تدمبیرق ههنس زویشب و

 یتلود ليج را دنکح هروق هد ۲ اک

 شلواروبح هغلوا عبات هننروطاربعا نيج یرهیناط

 طباورهکدتیک «هلغل وا یرایتخا تبعا و « هدهسیا

 یسهرادا لوصا

 را هنيح « بولوا



 د و ق 0
 یرابتعاویمسانوتبسب «بویشوکت یعوبتمو تیعبات

 .:ردیلاق هدنلاع طا
(Détroit de Corée) 2 

 كاسه رب زج هبش هروق ۱ یزافوب هروب
 سین لحاس كهنولاج هلیسیقرش بونج یاهتنم
 انار 1 بولوا زاغو رب شینک هدنسهژآ
 عبات هب هیئولاج ه AT وا ردهرتمولک ۵

 یحاسهروق هلکنو «بونلو یسهریزج (ایسوج )
 ییرغلامش كنىزاغوب هروق ینعی هزاغو یهدنسهزا

 . ررید ید ( یزاغو نوتغور ) هنمسق
 ` کالا هدیلامش یاقشیآ (00۲۲و)

 هدنتموکح هیناولیسناپ كنهعمتج ی روث
 هدنرانک كلوک نالوایانمه و هدنغاحنس ( هب را )

 ی هدنقاصتلا لح تكنطخ لو رمد جاقرب قرهلوا

 یاب شاط ددعتمو یسلاها TAN «بولوا هىصق

 . ردراو یرلهناخهبفصت

 یاهمتم كيهب ریس ( 101121 ) | « 9

 هشهقناچماق و هدنسیلامش قرش 1 قابروق
 هدرلرب کهدنلامش كلوا هال امش مق كانسە ر زج

 نانلوب هدنتهج ېب رغ لامش «بولوا موق رب نک اس
 . ردراو یرلهیسنج تبارق هلرل ( یثوج )

 . رلرد وسنم هنقع

Corrib Lough ( ۱ ۰ " ) ربا 

 ( تخونوق ) كنەدنال ] ج بروف
 هرکص ند ( غین غول ) ۰ بولوا لوک رب هدنتلایا
 لاش . ردبلوک كوب لا كن هروک ذم ةو

 هرتمولیک ؛ یو یرغوط هبقرش بونج ندیب رغ

 TEC هب هرتمولیک ۱ ۰ ند + کا «بولوا

 هلسهطساویرېن (هرالق) و ( قسام ) ضرالاتح

 “اضف ؛ بولآ یب رلوص كنب رللوک ( نیکنولق )
 . رولیکود هنیوق ( یولاغ ) یهابم

 ناتسهل ( 00۲1۲0 ) 4

 ۱۶٩ ؛بولوا ندنرالارق ۱ بو و
 كدهنح رات ۱ ۰۱۷ ۳ و ؛ شلوا بلخ هرع زاق هد

 بوسنم هب هل اع رب ندناکداز ۰ ردشمروس مکح
 . یدشعا لوق اهرک یتلرادمکح « بولوا

 ینیداواشمروق هدنهبلع یسیدنک كن ( یسیوس)
 ماتم تدم و ؛شمزو هللا لاح چ وک قافتا

 « بولوا لخاد هناتسهل رلقازق و رلراتات هلرایلناهع

 لوغم

 د و ق ۳/۳۱
 یسهدهاعم ( جاسو ) هد ۱۹۷۲ هلا هبنامعتلود

 . یدا شلوا روبحم هباضما

Curitiba ( Pk ) كلام البزار 

 هدنتهح بوتج كا ۱ ابشروق

 هدنسی ی بونجهرتمولیک 4۷ ۰ كن ( ولوابوئاس ) و
 « بولوا هبصق رب یزک م كنتموکح ( اناراپ )

 یرل هحغاب یواح ینه رمثم راحشا و یسلاها ۰

 . ردراو

EE | (yeusا)كتالو هنطآ  
E O E IR ۱ Et 

 هدنسلامش قرش هرتمولیک 4 ه كنهکفلس و هدنسق

 مدق رهشرب شم وب هدنبرق یصنم كنب وص سامال
 هدنرزوا هطا كحوک رب ک هدن سیشراق «بولوا
 راصح هرق مولا یمهعلق ر نالوا دوحوم الاح

 ه رپش وه دلحاسهعلق ون . ردفورعم هلبما سوغروقو

 هليا یرپوکرپ هبهعلق رب رکید نالوا شاو لصتم
 دوحومیخد هداطسونورق رهشون .یدا طوب سه

 كنب راهعلق هدننامز یاب رام بیلص لها «بولوا

 یراجن كلشیا و ینامل کیا . یدا روهشم هلبتناتم
 هدنن رق ۰ رددوحوم یراهبارخ ضم . ىدا راو

 هد هراغم ر بب رغ شو روبشم هدهعدق ۀنمزا

 یدا را و ٣

 هلر وف
 ندنسشراق یسهشوڪ ییونح كنس هریزح هبش

)Kouri1e5(۔ رشیاپتنم كنابس [  
 هقناحماق طوب رح هره رییس هدنق

 كنسهربزج (وسی) نالوایمسق یلامش كلا كنەينوياج
 طبع رحم هلزیکد قچوخوا كد هنسهشوک قرش لامش
 هرصرب عبات هنتلود هینولاجو دن O لدتعم

 یلامش ضرع ۵۱۳ ہلا ٤۳۳۰  تولوا رلهظا
 ۱۲۰۰ هدنرهر قرشلوط ۳ هلا ۱۶۳ و

 «دلوسیدرد داران وب ۰ رلممنازوا ه دلحم كلەرتمولىك

 تاحرد یروصق و هد هحرد یتکیا ۳۹

 یلاخ و كجوک كب «هرزوا قلوا كجوك هد هفتلخم
 یرلهحیلشاب «هدلاح ینیدلوا باسحلخاد یرانالوا

 ۱ ۸۲ ؛یسهیحطس هجاسم كنسهلج .ردها ٩
 یتعی هدتماقتسا وا هن 2 ا هردهرتمولیک مبع

 نوزوا یرغوط هب قرش لاش ندی رغ بونج

 یرسانوق :قرەبالشابندونج یرلکوس .ردراطو

 :رلیک هدهجردیجنکیا؛ریسوماراپ «پوروا بو روتا



 رو ق

 « ناتوقعراخ « ناتوقسایس « ریسومیس « ناتوقیس
 یرلهژآكنببازج هللروق .رد وسموس «ناتوېن وا
 . هد هسیا دودسم هلرلابق و رلغیص هدنرلرب رکا
 ؛ رلردا لیکشت رلزاغو هج رد هدهدنرراتهح ضعب

 ؛بولوانرد كب زیکد هدنفرط یيا كنهرص و و

 ترابسع ندهرنم ۸۱۰۰ كلدتعم طع رحم تح

 . رد هدنب رق ككريازج وب ىلحم نيرد كا نالوا
 ا ناکر o « بولوا یناکرب "الماک یرایضارا

 ء ردناشفا شت ۲ مویلا ی ٩ دكرلنو هکءردشملی
 یرلقدلوا شعوس هد رلنش هد ل ٤۴ رکید و

 دا  بولوا كسکو ل راغاط و .رویلیشالک ۲
 نانلو هد هربزج تكجوکرب یانمهو نالوایسکو

 .ردراو یعافترا هرم ۰ كانناكکر (تال ۱)

 و ۰ هد یعافترا كن رلرکید

 كا . ردعوقولارثک ضرا اب . ردهدنرلهدار

 هرم ۰

 هدهر زج كجوڪر و دوس چ وا ک هدب ونج

 هثیمو نکروک « قاوق * دوکو سو رانامروا ضعب
 تاناویح یک رومس « قشو «یکلیتو یراجاغآ
 دا نیت هد یتسهط 1 بوروا < هدهسرویلو

 هلراق ای رنک ۱ یرلغاط كنب رانانلود هدنتهج لامش

 مسو قالبچ ید تقو یرلقدلوا زسراق و روتسم

 رلهظا و .ردروتسم هلتاتابن یرللحاس زکلایو هایس
 ندرلزاغو یهدنرتهزآ ؛بولواطاح هلسیس اب کا

 رو یرابتنق 1 كنب کد قجوخ وا ندفرطرب ید

 «ندنکیدتبام وع یرلهفلاطجسج كطیح رحندفر ط
 یلاها داریازج نوت « زالوا كيسک أ هنوطرف
 لاها كنهنوباج هدرلنوب .زالوا غلاب هبیشک كيب

 «بولوابوسنم هتتیسنج ( ونا ) نالوا یسهعدق
 هدرلهراغم یرلقدزاق هنجا كريو ربنییک هما یرد

 وا و قیلاب هدیرلتشیعم رادم هحیلشاب ۰ رلربن راپ
 و

 كن الاسا ( Corigliano ر ۳

 هجنزوق هدنسهطخ هرمالاق ۱ ولالیروق
 ۱۲ كنوناسور و هدنساضق ( وئاسور ) كنتلابا

 ه ند رفرف هتنرات و هدنسلامش ترط هرتمواک

 كاج رب یانمه قرهلوا هد هفاسم کلهرتمولک

 ۱.۰. oV «بولواهبصقرم هدنرزوا

 ۰ ردراو لوب

 رمدویسلاها

 ۱ رو ق ۳/۳۲

 توقاي یغیدلوا هبصقرب هدهریزج | ,
 ىلع « هدهسرول دا € 2 ۱ لوک

 انا
Corrientes ( OA ) یاق ىح 

 هدنتموکح نیتنج را كني ونج ۱ سار ود
 هدنلامشهرتمولک ۱ ۰. ار كسرب سون و و

 - ارو یرانک لوص كنغامریا ( هناراپ ) قردلوا
 هدنرزواكنهبترپ هدنبرق یسیقالت لح هلب رېن یآ وغ
 ۱۱ ۲۲۰ ۰ بولوا هبصق رب یزک تلایا عتاو

 یواح یرلجاغ آ ربا و امرخو لاقترو یسلاها

 یمتخرلزوک ؛یرلوالزوک طاح هلرلغابو رلهجغاب

 « یفراجت كاشيا كب «یسهب ربخو هب ریما هينا كویب
 ۰ یرلهاکتسد و ضوح صوصح هللاعا نام

 ۰ ردراو یر هقن راف همردصات و یا ناتو

 « هدلاح ینیدلوا یراقو هرتمولیک ۱۷۰ نیلحاس

 لغلوا کل رد هرتم ۳۰ هدنکوا كنهبصق دلرپن
 . راریشانت بودیک ردق همتخر نگافس

 كا كنتم وكح نیتنجرآ لایا ستنروق

 المش .یاوغوروا ًاقرش «بولوا قلابا قرش لامش

 طاع هلبسهمظع رانا هناراب ابرغ « یاوغاراپ

 هلیسهشوک یقرشلامش اگارشم وب نکلاب «هدلاح ینیدل وا

 ندارن | هلل دودح هرق ندنتهح بونح

 ءهلیتموکح ی آوغاراپ الاعمش «هلیسهعمتح كلام الیزارب
 سوب ره رتنا د اب وتحب 6 هفهتناس و وقاش اب رغ

 ۱۲۳۲۱۲۱۱ یسهبحطس هحاسم .رددودحم هل رلتل ایا

 ل ١ شب ندنو یسلاما «بولوا هرتمولیک برص

 ندبشک ۰ ۰۰ روک هقتساتمسا یک لوا شش

 ید یوص «بولوا زود یسضارا . یدا ترابع
 یرلفرط ثک ۱ .ردتبنم كب یغاربوط «هلغاوا لوب

 هدنتهح لاهش زکلاب . ردروتسم هلرانامروا عساو

 تعسو <« یسلاها قحا . ردراو یرلتلقاطب ضعب

 نالشیا « ندنغیدلوا قزج كب « "ةبسن هنسیضارا
 قیلوغشم یجنرب هد كتىلاھا . ردز ۲ كب یرلرب

 و لو دا كردم تاناویح
 ۔ وج یسلاها . راردا جارخا همردصاپ و .راسپ

 . ردقحهلوا رب رب رومعم كى « هحقدلاغ

E 

)orinn( ۱ 1روهشم كعدق نانو  

 كن هوم «بولوا یسهیعاشرب و

 ریهاشم هس ۰ ردشم وط هدنسهبصق ) هانا )

iren sds ai iii 

۱ 
۱ 
۱ 



 د و ق

 ندارعش ۰ یدبا ندنتابلاط ك ( سیئریم ) نداسن
 هدرلتقاسم قوجرب «بواوا یسهبیقر ك ( رادنیپ )

 -رس امور یسا ((0110187) | .

 ند دالىم 3 بولوا ندنرلراد نالو روق

 «كرهدناهب راح هلموق ( قسوو ) لوا هنس ۳

 ترهش هلبق وب ۰ لکا طبض ین رهش ( هلبروق )
 هرلبلامور ,نوحیغیدمهلوا ما ص لثان هدعبو ؛شلو
 هرل(یسلوو) .قرهنلواقن «هلغمل وب هدراکفا یشراق

 ؛ شتا هرصاحم ییامور «بوراو هلرانواو « احتلا

 ٤ هس رزوا یساجر كنسهج وو قم او
 تافو "الوتقم هد ۸۸ ۰. یدیشقا عفر ییهرصاح

 . ردشعا

 E هدنسهطخ مونشال ( (0۲10165 )
 بونح هرتمولک ۹ كنامور و ۱ هلو روف

 كنموق (قسلوو) «بولوا رپش رب یکسا "هدنسپپیغ
 . یدبا یزک

 | هیروق
 . نیرو

 ! | اشا دجا زوق
 ,Kazaks (Cosaques(ٿljêxgÈخl | هم, بب

 1 ردنلاها فنصرب نوت ازوق

 تشدو یرلناخ راتات تولوا هلاق ندراراتات اساسا

 .یدبارکسعفنصررب یجنیق ؟هدنرانامز یلود قاچېق
 سکر چءراتت ؛بولوا ناملسم یرلقازق كرانامزوا
 ادبلقت هرلنو هدعب . رلیدا ندندارفا ریغرق و

 رایجنیقا نایتسرخ فنص رب رانات هن هجتیسنج
 اسو لهل . سور هت رلیدنک «بودنا لکشت
 رانو و ؛شعاقاحتلا ید ,دارفا توسنم هرلفهتیئجت

 یدنکح > هدلاح یرلقدلوا لقتسم نوتبس ادتا

 لوادلا .رلیدا هدكمنا لواحو نبق نوجرلباسح

 بول وشودیعا هدافتساندرلنول یرزالارف نا

 «شمریورلرب هدنفارطایمارج ( رییند ) هنیراپدنک
 هلیمان ( یرلقازقغورواز ) یرلنشلر هرلتهج وا و
 یراکدتناباخا هدنرلتب یدنک .یدراشلو تو
 یس یغوط اهد و (ناعاه) هترلنادناموقو سیر

 3 ندنسحا ول هد رام هدسلدنا

 هد نا دلبلا جعم » ینیدلوا هبصق

 «(- زوق) اشایدجا »

 ۳ و مد

 ر و ق ۳/۳۳

 كنهناعتلود هدعب .یدرلرریو ینمان ( ناماتآ )
 وبشا « هنرزوا یا تاحوتف عیسو هدتهج وا

 كناهلاراشم تلود تدم رب یراقازوق غوروباز

 با هیسور ییالوط ندنوب «بوتلوب هدنسهباج تح
 .یدشلو ع وقو تافالتخا ضعب O ام باب

 یدنک ۰ بوریک هتتلآ یس هباج كنهيسور تیابن
 . یدرلررب و ینمان یرلقفتم كنهسور هن اک
 نبق هل رلکلرواکنج و ندنتراسج كرلنوب رلسور
 < هل ديما هدافتسا ندنرلدادعتساو ليم نالوا هلولاحو

Eکشت یرابال [ یاس هدننروص یهاس  
 ات و هدنرلراوج یرلدودح ىلهرطاع كا « كرهدا

 ناکسا و قوس دادهنن رلاهتنم كناتسکر ت و هر رییس

 یرلنانلو یلیوط كا هدنوک ینوکوب
  رلنانلوب هدنتهحنابوقو هدنسارحم یعامرا (نود)

 . رردبب رق هسوفن نویلم کیا یسلج .ردب
eلاش كتالوو عبات هش الو هنطا ۱  

 «بولواقاجنسرب مقاوهدنسیقرش ] ادو
 قرش بونج «هنطآ سفن ندنفرط یب ونج برع

 عبات هشبالو بلح ًاقرش « تکرب لبج ندنتهج
 قغ كاش « ساوپس "البث ےل رقاجنس شعر
 .رددودحم هل رلتسال و هبنوقو هرقن۲ ید ندنفرط

 هتعارز .هدهسیا قلغاط هرزوا تموم یسضارا

 .ردقوحید یرلرب زودو یرلهووا یشیربولاكب

 ندنسهنروا یغاحنس «بولک ندلاش یغامربا ناحبس
 ٤ یک یکیدتبا مچ ینسهبراج هام رک ۱ ءهلا قش

 قی رفت یدودح قرش بونج ید یرہن ناحیج
 هایم هلهحو و .رلآ یاج چاق رب هدتهح وا هلا

 هل رب ینزج رنو « بولوا قوج یسهب راج
 یلاها ۰ هدهسرلیهدنا اورا یییضارا کهدنرلفارطا

 نیشنهمیخ یراقاط رب و لنت «رارهلغلوا زآ ًاتاذ
 هتانا ٌةوق كغارب وط هدهنو ندنوب هل «ندنفیدلوا

 یرابا هربخذ رب هلیتقو «بوبقا هدافتسا ندنس

 قللاج و قلشماق رار لزوکوا نالوا نرمو ةد

 هب هیلحت تاجابتحا ینالوصغ یکیدمش .ردشمرک هنلاح

 «هلیعاونا كماح «بواواقوحیرلنامروا .ردهروک

 هدنرلغاط « رد واح ینرلجاغ ۲ نوتز یاب « هشدم

 قالب راقبح «هدهسیا یوح ینیدنلو هفلتخم نداعم

 ۰ بولوا 0 ۰ 9 یسلاها .ردقول

0 



 د و ق
 ی ۷۰۰۰و یمراع ۰

 هیاسح ول رلتربشع نیشنهمیخ . ردیکیلوتق ینمرا
 ریغیص « بولوا هجقوج یاناویح . ردلکد لخاد
  هلفلوا لوبقم هدنرلرازاب رصم یرلیکو نویقو
 (شیس) یر س ۰ ردرا«یناحارخا ضعب ندرلنو

 هکف «صراق «سیس : قاجنس « بولوا یسهبصق
 ییهیحان ۳ و مسقنم هباضق 4 هل رامسا نیجاح و
 .ردب واح ید

 «مالسا ی ۲ اصل جم

 ور هدسونج یاق مآ (00200) 9
 09 كناملو هدنتموکح ۱ ودرود

 EEE AE هدنسډ ونح قرش

 عتاو هدنسیداو ر نالوا یعافترا هرتم ۸

 لر لصا یرثکا «بولوا هبصقرب یزک تلایا
 نکل لدتعم یسلاها ۸ ۰

 هراس و قوحواقو ٌواقاق ۰ یساوه لوحتلامیرس

 ی هع وا ندهتخ هلرلناغرو نبلاق ندکوب « یراج

 .ردراو یراث ۲ قوحرب هلاق ندرلهفساو ینالومعم

 هتقو نیم .بولوا یتخاپ و زکح دلرلهقسا یکسا

 نکیا راو یسیلاها هدایز ندکب یللا ردق هب هحناک

 بونضنمهتتیسنج 1وشیکو « هدک2عا یتدت هر

 . ردهدقلاز۱ یسلاها نالوا

 فوسات كنهبسور ( 1602101 ) 8 1

 هرتمولنک ۷ ۲ كف واما هناا ۱ فوازوق
 ریمد ندیک هفوتاراس ندهووقسوم قرلوا هدننرغ

 «بولوا ربش رب یزک اضق هدنرزوا یطخ لو

 هرب «نولاص «موم ؛یغای څا «یدلاها ۲ ۵ ۰

 « هرزوا قلوا

 بولبروقهرکرب هدهنس هد رق و یرل هشرب اف هلغ وط و

 . ردراو یریانب لوس رب نروس نوک یدب
 دراز انس رخ (. ا ا

 ندیرعلاةٍریزج بول واندنرزیرع] کک
 زیارت هلا ( نابماد تنس ) یردارب «هدلاح ینیدلوا

 هدننامزنابتلقو د «نکیا هدکعا قلحارح هدایکلیک

 «ییالوط ندنرقدلوا یوسع « هدنخراا ۳

 ی رلیطرو هدنس ۲۷ كالولبا .رلشلدافالتابولتوط

 . رلردا ارحا

 لرد سا ( Cosmas ) ام:

 جرات ٩۱۹٩ ؛بولوا رجات رب ۱ سس رود

 ز و ق ۳/۳۰
 رب هدینانو نابل «هلتحایس هیات سدنه هدنسیدالبم

 را هما ایس
heهسنارف (۷. 0151 1)روتق و  

 : ن1 لس 4 یاتیلع ۱ در
 تافو هد ۱۸۲۱۷ و «شمغوط هدسراب هد ۲

 یلملعمهفسلف هدنبناکمسراپ تقو قوجرب .ردنعا
 عبات هنهرذم دل ( درالوق هب ور ) یداتسا «بودا

 هدنندوع «بوداتحایسهب هینال ۲ ۰ 3 ی ندقدلوا

ebكن سامکح نالآ یک لکه و غنیلش «تخیف  

 «قرهنلوالزع ندکلملعم ندنکیدتا كولسهناهذ
 هدانناواو ؛شلوا ین ص هنلغوا كن ( هنال ) ریشم

 هلرلهیشاح مقاط رب یتافیلأت كنسامکح مدق نانوب
 یجنکیازب هبهبنال ارخۇمو ؛شمالشاب هكا رشن
 «قرەنلوانظندرابران و راقهد دسرد «بوداتحابس

 هد۱۸۲۷ و ؛شلاقسوبحم هدنیلر یآ یل «هلفیقوت
 هدنبتکمتایدا هدنتدوع هب هسنارف «بولو صالخ

 شادقرآ هللا ورک و نملی و «بواوا یملعم هفسلف

 ناشوترهشرپ دكویب هلراس ردییدریوویو ؛شعلو
 یاروشبقاعتمنربرب هرکص ند ۱۸۳۰ «بونازق
 نملععاراد هدعب و هنغلاضعا ناسعا تنهو تلود

 - اضعا ایمداق ًایقاعتمو یبلج نونفلارادو هتریدم
 فرق E DN ONE و ؛ شهوا بصن هتغل

 فراعم .بولوا لخاد هالکو ته ییدتسا لیکشت

 كتهفسلف هدهسنارف هدننامز . یدا شلوا یرظا

 مش و تاسیردت «بولوا یسماحو جو كويب كا

 ریو هنسهناراکبصعت راکفا كراكبلوتق ندفرطرب هلتا
 ء شا تمواقم هنسهطرفم راكفا كنو دام ندفرط

 في رعت كنهیفسلف هفتم بهاذم هلیخمرات كنهفسلفو
 هبه رت و قالخا و رلباتک ددعتم رتاد هنحاضباو
 رعاوا ا د رانا نصب یخد قلمتم

 حیحصت یراث | ضعب .بودا تلزع رابتخا هدنرمع

 . ردشعا لافتشا رلکعا رشن ندیکیو

 کای همین 93 (COED ناز ا ... بم

 ندنرلشارتلکیه و ماسر روپشمدلا ۱ برو
 هنبقل « یسولجتآ لکیم كنهسنارف » حب .بولوا

 « بوغوط هدرا ۰

 هلا اوسنارف یجنرب و ؛شقا تافو هد ۰

 كوب هدنرلنامز لراش یجنزوتطو یرنه یجنکیا

 ۰ ردغلوا رهظ«



 د و ق

 قوج رب ۰ یدا شلوا لئان هرابتعا و تمرح
 ینبلأت کیارب راد هنتعنص هل رلاکیه و مسر روپشم

 .ردراو

Kouznetzk Eكنه  

 0 ۳ 3 ۱ كچ زوق

 س یزکم اضق ہدنسیقرش لامش هرتمولیک 8
 یرلهناخغابد ءیسلامها ۱۷ ۰۰ «بولوا هبصق

 یرلهش راف هبجارس تالومعمو تناغ «یردوکو
 .ردراو

 كقسموت و هدنتلایا ( قسموت ) كله بیس س
 هلمسا و یخد هدنسقرش بونج هرتمولک ۸
 ییلاها ۷۲۲۸۵ «بولوا هبصق رب یزکس | وق

 هک« رد راو ید غاطرب هلمساو هداضقو  .ردراو

 هلا ېب وا .بولوا طوب م هتسهلسلس غاط ن

 یرغوط هلاش ندیونح هدنسهرآ یرلهضوح 9

 E هدلح كلەرتمولىك ۰ . رقت

itردقهن راعافترا هرتم ۱۵۰۰ و ۰  

 راسور اکو . ردقوج یرلهزیر نوتلآ .ریلسکو
 .رلرید یخد ( یناطال! كجنزوق )

 هرالاق كناملاتا ( 2 ۳
 1 تكنیلوبان ۱ دن ۱ هچ رود

 هرتمولیک ۱۸ ندلحاسو هدنسیقرش بونج هرتموایک
 هرالاق ) هدنرزوا یرپن ینارق قر هلوا هد رجا

 ؛ بواوا هبصق رب یزک كنتلايا ( هروبرتیچ
 یتکم یلخاد « یسایمداق ۲ «یسلاها 5

 یراهقیربافقاچ وینیچ «یسهناخمیت «یسهناخهتسخ
 هبصق رب کسا كب . ردراو ینراجن كلشيا لبخو
 كراب رع نروس#مکحهدهیلبجیس هدقلهرا ر «بولوا
 . ردشملو هدنطض

 همزوقنلنند یخد ( هرولرتیح هرالاق ) --

 ۰ بولوا ترا ندتسلام مسق كنەرىالاق

 هرالاق رفت ٤ هلتلاباو هطخ ( هناقل زاب ) الاش

 هتنرات ًاقرش «هلبتلایا وراجاتاق هلرکیدمانو هروبرتلوا

 ینیدآواطاح هل زیکد ناینربت شد ابغا «هلل زفزوک
 را ۷" ۰۸ E ا لول

 ترغ یضارا . ردیعک ۰ ۷۰ یساها و

 «بولوا زود اهد هدنفرط قرشو ا هدنتهح

 .رد(ینارق)نلیکو دهن زفروک هتنرات یرپن كو كا
 ۰ 7 غ هرخذ :تولوا تدنم هحقدلوا یناریوط

 رو ق ۳۷۳۵

 راسو موزوا « نوسز «قوماب «نارفص ا

 «بارش«یغاینوتز رادقم یخ .ردراو ینالوصع
 یاناویحو لزوکی رلاعرع .راقیجیند لاب و كسا
 «هخوحاقءزب هللاهیغابد تالومعم ییانص .ردقوج

 هباضق ۶ تلایا « ردنرابع نت ات هراس رني

 یسهصق کمی هقشب ندن ز رک ؛بولوا مسقنم

 ترحم هادتقو یرادقم رب كنسلاها .ردراو یخد

 ۰ ردرلدٌوانزا شعا

 - ونجح كنهقسکم ((0261) 3

 لحاسكنتکلم ناناقو یکهدن ۱ لموزوق
 ۱ ندلحاس ء بولوا هطارب هدنسشراق یسیقرش

 یو «هدلاح ینیدلوا شلرتآ هلزاغو رب کالهرتمولیکت
 سهاد لاها ۰ رد هرتمولک ۱۲ یا و ۹

 .ردقول

 ندنلاجررهاشم هنامور ((0124) لک

 هدصالغ «هد ۱۸۲۰ یوا ۱ 9
 . ردشعا تافو هد ۱۸۷۳ و «شمغوط

 هللا نادغب هد ۱۸۰۸ ۰ نکیا یالاریم هدنرکسع
 سنرپ ید ندتهجکیا «هنرزوایسشلرب كقالفا

 شقوا قیدصت ندیلاع باب بناج و « باختا
 هرلهقرفت « هرکص ندکد روس تموکح هنس زکسو
 ؛شلواروبح هبافعتسا هد ۱۸۹۱۰ «بویمهدا هلغ

 . ردشلک نرلوزنهوه لراش لارق ییدمش هریو

 ؛بوریدنایوا ییرلهیلم تایسح دارا نامور هزوق
 «نکیارلهدقژاب هلفورحو السا یراناسل دادهتقو وا

 هت اارجاهج اهدو ؛شمربدتیا لوبقیفورح نبتال
 زڪر ینلکیه رایلهبنامور . یدا شلوا ثعاپ
 . ردرلشعا

 ربا زیدک هدشالو نیدیآ ا

 هلناعن ندغاط ز رو هدتفزط تسوا .دربش 1

 تلا تكن هلاطا هرکص ندکدک ندنرق كرش الآ

 رولکو د هغامرا روک ذم هدنف رط

 نادغب

E 2 

 كن هحفرسو هدنغاحنس هحیف ی روف

 ۹ ۰ هد دار سام هدنسد نع E هرتمولک ۵

 هعا و هدلم رب مش هدنسق رش تونح هرتمولبک

 یزکیم اضق هدنرزوا كياچرب نلیکود هیوص هرق
 « هرزوا قلوا خالوا یسیلک مق «بولوا هبصقر



 س و ق
 ۱۲ « یلورف ۲۱ «یناکد ۷ یبلاها ۸

 كاکلموک هلبازب نیلاق شّملوب رورسم هایتقوو یناخ
 هل راهاکتسد تاحوسنم ساسو هداحس ملکو ا

 ..ردراو یرلهاخغابد

 « هجیفرس سفت اب ونج یساضق یاژوق
 هعج "الاهش « هی رسک مبات هنغاجنس هج روک ًابرغ
 عبات هنغاجنسو تیالو كينالسیخد اقرش ءال رلاضق
 هو «بولوا دودح و طاع هلساضق هب رف هرق

 ۲۰ ۱۱ و یواح یه رق ٥ رار هلبیس هیحات

 ی ۱۱۱۹ كرانو هک « ردنوکسم ها لاها
 قلواخالوا هرزواتیرنک | «یس ۱ ۲ و لسم

 رووا زتسوع بتضارا رای سوک « هرزوا

 بولوایغد یرلر ابو یداو تبنم .هدهسیا قلغاط

 قحرو رصم « فالو .رادواج .هیرآ «یادغب

 راس و مداب « موزوا « نارفص هلتابوبح راسو

 .ردرا و یارشلوقمو ینالوصحم ترابع ندرلهومم

 «بولوا لر یرلاعرح « ەدەسيا ۳1 یرلنامروا

 هدنلخاد اضق . ریلی سدشش هبلها تاناوبح لبخ

 .دب وازو هبکت ۲ «تتلم ۰ عماج ۶

 «نمرکد ۵ ءاسلکغ ٩

 -دوح وم همشح ۵۸و ص۳٣ « ربا ۱۱ هلرات

 هلع فراصم و ۲۰ ۰۰۰ ییادراو كناضق رک

 . ردهدنرلهدار یسارما یلناتع ۲ ۰

 دا رف E نیا از ۱ 0
 ناتو

 «٠ فا رس

 ۵ ۳۷ ۰غ اب ۱6 ۰

 ندلوادح E هاجد هلا

 ینیدنلو رلهصق ددعتم هدنرزوا .بواوا لودحرب
 هد «نا دلبلا حعم» یکیدلرب و مسا و یخد هنسهبحات و

 . ردروطسم

 لحاس

2 E ES 1 راورسوق 
 رب كل هرتمولیک ۱۲ نیلحاس هدنلخدم یزکد

 ۰ بولوا رلهطا كچوک مقاط رب شل ربا هلزاغوب
 . راردعماج ییاها ۰ و یوک یحقیلاب چاقرب

)Kosterar)حوسا  

Eهد هسور ( 11091۳0۳08 )  

Faggهرتمولیک ۳۷ كنهوقسوم ۱  

 قرهلوا هدنرانک لوص كناغلوو و هدنسيقرش لاش

 رر یزکص تلایا هدنساقتلم كر نالوا یانمه

 ی  NNEیسیدادعا کم دل اها 1 «بولوا

 ۱ سو ۳/۳۹
 e «یسورتات ٠یم هڼاځبتک« یس هفت

 ییا م نالوا حلاص هن ا ریس د3 کیا

 یراهنیک ام روداو « ینامل لزوک هدنساقتلم كرن
 ۔ هناخریمد و هنانیک ود هلیسهش راف صوصخم هنلامعا

 یرلهقبریاف زو تاجوسنم نتک ؛یرلهناخغابد «یرل
 ند هیلاقساپ كوي هنس .ردراو یتراجت کالخبا كبو

 ماود نوک ٥ « بولیروق رات رب كوي کم

 ۰ ردنا

 ابرغ < هدغولوو الاش لایا همورتسوق

 ًاقرش هدوروغوول ینژنو ربمدالوابونح «والسوراب

 یمهیحطسهحاسم ب اوادودح هل رلتلایا هقناب و ید

 ۱ ۷ ۵ یسیلاهاو هرتمولیک م ب مح ۸: ۹

 یغامرا افلوو  بولوا زود یسضارا . ردیشک

 .همورتسوا <« یک ییدنبا قش ینمسق نوح كرع

 ندلامشقلایا یدرهن چوا هل رلمسا هغولتو و هینوا

 كتلایا .رلرولوا بصنم هیاغلوو «دارهدبا قشهبونج
 یا هرلنول رخ ۰ تولوا روتسم هل رلنامروا نائل

 كيیساوه .ردهدقلازا هنوک ندنوک «ندنغیدملقاب
 قالوص یخد ییضارا «بولوا قوووصو ترس

 هراخذ < تولوا عور یم رب جا « هلغلوا

 . رویقا تیافک هن هل تاجابتحا یلالوصح قلعتم

 تلایا ۰ ردهناتب و رب ونک «ننک یتالوصحم هحیلشاب

 رادقم رب هدنجا یسیلاها . ردمسقنم هباضق ۲

 راو ا بد را راتات 5

 ءهلاعن هدنتلابا هغد واوو یرېن همورتسوق

 نالوایانه «كرهدا نایرج یرغوطه رغ بونج
 ا5 ۲۵۶ :لوخدلاب هتلايا
 .رولکو دهنغامرا اغلوو هدنناي كرېش نالوایانمه

(Costa-Rica )یاقب سا  

 یس هقفتم ریهاج یطسو

 یسیونج كاو یرب كتموکحشب ندیالیکشت یتشیه
 .ردنالوا زا لا یسلاهاو هوکسم "یضازا «بولوا

 یو و هدتناسل لوینابسا یمسا
 س .یس هحاسم و دودح ۰ یسعیبط لکش

 تاخزرب یکهدنسهزا اقا یکیا یتموکح هقرهتسوق

 ؛بولوایسیلامش مىق نالوا شینک كلا ینعی یمسق رب
 بونج ندییغ لاش هدنلکش نیعم ایو لیطتسمرب
 لدتعم طبع رحم هلب زیکد لیتا یرغوط هبقرش

 ۱ هش رهتسوق

 ضرع ۹ هلا ۸ . رولوا دتم A زا بتاکم کبد «یسهسردم صوصحم هناهر ةف اط
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 هدنرلهزا ییرغلوط ۸۸۳۵۲ هلا ۸۹۸ و یامش

 ۱۷۰یکا و ۳۳۰ یو هرز وایطسو دح ءتول

 0100 کمر رگ دم هقفتم ريهام الاش ردهرامولک

 یاش ها ندنفرط قرش یو هام رک 8
 ۰ هلبلایا ( هماناپ ) كنتموكح هییمولوق كنيب ونج
 ءهلا لدتعم طبحم رح ندنتهج یونح برغو ابرغ

 هلب رک د لسا ید ندنفرط لایث قرشو قره

 هلیماع یدودح ندنتهح لاش .رددودحو طاح

 ( ٣ وغاراقین ) یتموکح هقشرهتسوق «بویلوا نعم
 0 ینسهبونح لحاوس كلوك عساو نلسد

 ا لوک و یتموکح ۲وغاراقین «هدلاح ینیدیاص
 3 هونج اهد یدودح «قرهنلو هدنساعدا تاق

 یاب كلوک هتسیا هدنفرط قرش لوک
 یدودع طخ یار ناو نا

 !سح 6 6 ۰۷ ۰ یسهبیطس هحاسم . رو دا لیکشت

 هک. ردنوکسمهلیایلاها ۲ ۳ ۰۰۰ ءبولواهرتمولک
 :رشود یک 4 .هتشاب هرتمولیک بس رهب

 هدنتهج برع -. یرابما و لابج یحاوس
 دیسکیا*بواوایسهریزج هبش كو کیا كتکلم
 یرغوط هب ونج « قرهلوا بيرق هلحاس یک لوق
 هک « رلردبا لیکشت زفروک لوس ییا «هلفعازوا

 یان ( هود ) هنسیونج و ( هب وقين ) هنسیلاش
 ربارب هلغل وا ظوفحم اذ رلزفروک وب رویلیرو

 یسقرشلحاس .ردراو یخدیامل .رحاق رب هدنرلجما
 ضع «ریارزب هلغا وا زآ یرلب وق «بولوا زود اهد

 بول واینامل چاقرب هنب «هدهسیا راو هدیرلدس موق

 . ردمالغاصو مساو ندهلج یک كس رپش ( نومل )

 عفت ص و قلغاط هرزوا تیموم یسیضارا
 1 وغاراقن هدنسهشوک ین زرغ اش یان «بولوا

 بونج لابج “السلس رب ناک ندنتهج برغ كنلوك
 قش یتکلمع نوت « بولوا دتمم یرغوط هب قرش
 «بول وا عفت اهد یسیلامش مسق كنهاساسوت ۰ روپدیا

 ید دارم ۱۳۸۶۸۰۵۰ رود ناف ناشفا شنا

 ۳ ۵۰۷ كنناکرب ( وزاربا ) ندرلنو . ردکسکوت
 . ردراو یعافترا هرم ۲ ۳۰ كن (هبلایروت) و

 اناعا ؛تسک مروک, دم لباس هدب را
 ر هدنراعافترا دوم NYE وا ۹

 نوکسم هجیلشاب كنهقرهتسوق هک« رک هنلاح هلبا
 نالوا یزکح « بولوا

 «تودنا

 یماروا یرب رومعم و

VV س و ق 

 دوك دی ریش ردو دادو 20 2 9 قاس)

 ۲۰۰ «بودنا عافترا تفت هل لسه دن ونج

 . ردراو یرلهورذ هدرلعافترا زواحتم ییهرتم

 ۰ كن (وقنالبوتس) نالوا کسکوب كلا دلرلن و

 هلوصو غاتم كلابح "لسلسو .ردراو یعافترا هرتم

 .ردراو یرلهعشو لوق قاط رب یرغوط

 كتنسضارا ء هدهسا قوح یسهب راج هایم

 ل کشت راقامریا كوب بوغلرب دارانو یتیعضو

 هدنتروص لیس یئوچ «ندنفیدلوا عنام هنیرلقا
 كزەكد کیا كرەدا لیکشت ول هلال ماط رو

 كا كاد ود هلدتعم لطم. رح .رولیکو د هرب

 (وفسی) نالوا یبتنم هنیزفروک (هوةبن) یرلکویب
 كنم رلن الوا بصنم 01۳ لش 11 .رد(هدنارغور) و

 هک. رد( هنیئام ) هلا ( نوزاتنور ) هدیرلمهم دلا

 یالوصح ٌماقاق یلتیلک هدنناضیف یسحنکیا دارنو

 اورا و قس ییهووا رب عساو نالوا یانمه نریو

 ندا ناعن ندنتهجح لاش كلابح هلساس .ردا

 هلترنک هدتهح وا «بولوا لوس یحوا ید ندراپنا

 ریسوشبنک كب یرلارح هللدادما كرلرومغنای ناغاب

 1وغاراقبن ( و رفویر ) ندرلنوب

 ید ( ییوقساراس ) هللا (سولراق ناس) و هنلوک

 نارتا ییهیلامش دودح و نالوا یغایآ كاوک روک ذم

 لیتآ مجد كرەلىكود هنغامرا (ناوح ناس)

 . رولوا بصنم هرم د

 عبانم و تاناوح و تالوصحم ٤ یساوھو ملقا

 هروک ها ترا

 ۰ ا ا

 یساوه كنهشرهتسوق  .ىتورث

 یطسو هدنرزوا كنه اب زوک ذم ۰ بودا فلج

 ناس) نالوا یزکح .ردادتعم هدنرایداو و راب

 زواج ییهجرد ۳۰ تیاهن ترارح هد ( هزوج
 یغاشا ندهجرد ۱۱ قردلوایراقو ندرفصو «زقا
 ل وروآ جم .ردکعد BEE ءاد هدول هک« زغا

 وقوا رب نیزودنوک ۰ ۳ اوه و هرلیلاب

 AONE و لع 1 7 ندوشوا و

 اهد قوح اوه هسا هدرلهووا قلا هداج

 ۳۰ هلا ۲۰ یسهبطسو هحرد « بولوا قاحص

 طع ا «بولوا قوح یرلر وماب رد دیس وا

 هله و ؛ نحروک قلقاروق ىدا یسهلام یسالطا

 . راغای رو.عاب نوک یه ردق هدرام ندلوا نوناک

 نیرشت هسیا هدنسهل ام لدتعم طب رح و هدەلىاي



 سوق

 ۔وم و «بوروس مکح قلقاروق ردق هسیام ندینات

 یراک زور لامش نسا و « روروق رلتول هدمس

 قلهتسخ هدمسومو .رریدلاق یراهغلاط و یرلزو
 تونللیشب قلهتروا هدسیام . رووا هدایز ید

 در وفا یاقوت طرف |: یااتشاپ کاتر
 . ردقوح

 «بولوا قوح كب یانانو تبنم كب یبیضارا

 راحشا یرلهووا بیرق هلحاوس هلرثک | كانبرلغاط

 هبط تاتا .ردروتسم هلرلنامروا یواح یهفلتخم

 نالا یزافرط رنک ۱ یخ ار .ردقوج هد یسهراسو
 تالوصح اقاق هللا یشماق رکش .ردلوهم و لاح

 هدنروص تبان یادخ « بولو ]وا ندەىلح ةبعسط

 هنن رلحابتحا یدنک ی E لاکا «هدلاح یرلکدتب

 E هدایژ كا . هروک

 ۳1 دنا یونس .بولوا هوهق لوصحم یرلکدتیا
 .راردماجارخاهوهق هدنتمیققنارف نویلم ۲ ه یراقوب
 اب وروآ نوت هلئابوبح راسو ضم .هب زآ ء یادغب

 را واقج رکش

 قوج یرلاع .رولوالصاح هدیرلهویم و هريس
 ۰ 19 نویوق نالوا لوقنم ندا ءروا * هلغلوا

 ۔ وج هلها تاناویح راسو بک سه «ریکی رج
 ول یراندعم رقاب هلا نشموگ و نوبل ردیف

 ردق كح هلسهلوا بحوم یتداعس نوکر تكتکام

 ید یرلندم روک و ربمد . یک ینیدلوا قوچ
 . ردنعو

 3 E ESE EC تتکلم و

  تولوا یبضارا رادقم رب كنرب یه ندنسل

 هبسایس روما یرایدنک و «ندنرلقدل | لوصح یتیلک

 تىما هتاناویح و هتعارز هنرلقحهشارغوا هللا

 كا سناب د «نولواندتورتلها یسهلج «ندن رلکدسو

 . ردلوهح هجنرایدنک كللریقفو

 هتسوق س .یبهبلق طئاسو «ینراجو 1

 كاا «بولوا هدنمکح قول نا عیانص

 .ردفطعنم هنراذحتساو عرز هوهق قمه و یس نوت
 هتكلم و هدنحرات ۱۸۳۲ لوا كا لوصحم و

 راشناو قرت قوح یر ندتقووا :تونلوا لاخدا

 كتهبضرا تالوصح راس هللا هوهق ییراجم .ردشعا
 ندهعمتحم كلامو هسنارفو هرتلکنا هحیلشاب هلحارخا

 ۱ ا و ةا تالومصم لک
 قنارفنولم ۱۰ یالاخدا و ۲۰ یلاجارخا یونس

 هدهق ر

PVA سو ق 

 : قاجارخا هحیلشاب هرکص ندهوهق ۰ ردهدنرلتمق

 وغنا صو كل هتسارک «هلنناو ؛ٌؤاقاق ءرصم«رکش ءزوم
 شو تونل ۴ «هغاب «یرد ناجا راراب هغلز

ES:و  Eطرح رحم یسدلکسا كالشیا دلا .  

 سا (سان | راتناب) یکهدن زفر وکه ب وقینهدلدتعم

 کیا وب ۰ ردیسهلکسا ( نومل ) یهدنزیکد لیتا
 یطخ لو ربمد رب ردق هش رکید ندنرب تن رلکسا

 .هرومعم هحیلشاب اسو هزوج ناس «قرهنلوا ددم

 طخ و نالوا هدنلوط هرتمولیک ۱۹۸ .رک ندنرل

 .رولوا غلاب هبهرتمولیک ۲۵۸ ربارب هلرلهبعش ضعب

 یو كنرالت فارغلت . ردلمکم ید و

 یمهناخفارغلت ٤۳ «بولوآ هرتمواک ۰ جد

 و

 -- ,یرلبهذمو ناسل و تیسنج « یسیلاها
 یک کكرلراوج وا راس ید یسیلاها هقرهتسوق

 ندبا طبض یتکلم هلیتقو قجنآ «بولوا لویناپسا
 هلراتیداق لرب .بولوا كکرا یسهلج كرللويناپس
 هدنسامس یرلدافحا کنوکو « ندنرلکدتا جاودزا

 یندرللاح رریدک ۲ یتساپس كرابلاقسعآ یلرب لصا
TEAردق هبهحرد رب یسلاها كرل هبصق  

 . راردزللم اتداع رک .هدەسا لوبنایسا صلاخ

 هان دكيلوتق «بولوا عت اال لویناپسا راو
 0 رلیارب لصا شلاق سلاخ 

 هنتیدملوناسا یردق ۰

 راردنیدتم

 «بولوا هدنراهدار

 نالاق . ردرلشما لوبق یللنایتسرخو «شلوا عبات
 هدنروصب شحوتمو هدنرالاح کسا یردق ۱ ۰

 هلناسل شب ترد صوصخم هنیرایدنک ۰ بولاق
 ردق E E هل ابق قوح رو ملکتم ۱

 . ردراو ید هلمع لنج ردق ۰۰و یجز
 . یسهب رکسع و هلام ٌةوق « یسهرادا لوصا

 هرادا هدنتروص تیروهج هقرهتسوق س .یایسقت
 ۳ قلم هم ترد بولا
 نداضعا ۱۲ و یسالخحو تایه رب هلا روهج

 رب یراق ۰ ردراو قاوعم سیل ر بک

 ىنقح كقا باخت رلنالوا نیک ىنشا
 یوا هلرلنیملسب قمزای بووقوا زکلای .رلردزناح
 HT ندا كرت یرلدالوا و یرابراق و ران معنا ط

 تلاکو دلرکو هفلثوعبم كرک .رلردمورحم ندقح وب
 یتشای ۲۱ دكرامدا قحهناوا نییعتو باا هنیدنسم



 نس

 كلم قلقنارف ۱۰ ۰۰۰ یلقا ربارب هل رالوا نیک
 یرللوا ا یتفص ملعم دوخایو كلام هب هنامرس و

 ۲۰ هسا كناذ قحهلوا روهج سیر .ردطرش

 قلقنارف ۰۰ ۰۰۰ یلقاو لهأتم . نیک ىشاي
 9 .ردا اضتقا یلوا كلام هب هنامرس و كلم

 هبیرغوط ندیرغوط .'ردعونم یرللوخد هتکلم
 درک :یادراو ؛تولوا یرلیکر و ری ؟ندیلاها

 .ردن رابع ندا RIS نداعم «راصحا

 .ردهدنرلهدار قنارف نولم ۲۰ ینراصم و تادراو

 « بولوا ترابع ندشک ۰ ۰ یس هبماظن رک اسع

 : تروهج .ردراو هدیسهبلم رک اسع ۷

 ان وغو بد یه ءهللوجال ا « وغات راق :هزوح ناش

 سانرا هتنوب .بولوا مسقنم هتلایا ه هلی رامسا هتساق

 1 رد واح ید یاضقرب لقتسم هلیمسا

 لحاس كن هشرهتسوق .یسهبخشرات لاوحا

 كبمولوق فوتسیرق ندنخرات ۱۰۰۲ ات ییقرش
 هنس ییا نوا « بونللوا فثک ندنفرط یسیانل

 فشن دبفرط هزونیسا جد یراق رط را 9

 فرط صه ثك کلم هدتفرظ :تدم 9 ؛ شش وا

 وغاتراق و هزوح ناس هد ۱۰۲۰ «قرهنلوا طض

 تل .تنهتناسآ , یدفعوا ل

 قحلم هنشودخ هلاغاوغ « هحقدنلو هدنتیعیات

 هرایلاقتآ لرب رالویناپسا نروس مکح «بولوا
 ناصع هلن اعفد رانو «ندن ر لکد تا هلماعم تشرد ك

 جارخا و عفد ندتکلع یرالوئایسا < درهدیا

 یسلاما یطسو یاق مآ هد ۲۱ .یدرلشعا

 «هدنراقدةج ندنتیمپ ات هنابسا «هلمایق هرزوا تیموم
 میا هنس هلقتسم وک اق ا هس هقىرەتسوق

 لخاد هدنس یسلاها .تکلم و تا 8
 بارا ییلاها هترهتسوق هدنروهت تااوا
 هعفد كليا هللا لیکشت تیروهجرب هنیراشاب یدنک

 هلمسا هرفن وق هدهزوح ناس هد ۱۸۲ ؛ قرلوا

 هاو رال دراز ما
 رب تیروهچ ول .یدشتا عضو ینسیساسا نوناق
 لخاد هنسهقفتم تاماوکخ یطسو یاق سا تقو

 نوتبس ۰ بولیرآ هد ۱۸۳۸ ها رگتف ندقدل وا

 رکیدكنيطسو یاقیآ هنس نیکو ؛شلاق لقتسم
 تّیهرب ندیکی هدنرانیب «قافتالاب هلتروهج ترد
 رد رلشعیا لیکشت هقفتم

 س و ق ۳/۳۹
 كناتسها ( Kosciuszko )۱ بي 1

 ندنرلنامرهق رویش دلا ومس وچ ود

 (جونہس) تلتهب اول هدنح رات ۱۷ ۶۲1 6۵ تولوا

 كنوتغنیشاو روپشم ادتسا و ؛شمغوط هدنسهصق

 هننطو هد ۷۸۳ و ؛ شا هن را هداقنسخآ هدنتیعم

 هلرلهب رام کیدتنا یشراق هرلسور .بودا تدوع

 هدنسهبراج (نیلبوا) هد ۱۷۹۲ صوصلا لعو

 لارق ناتسهل «نکیا شا تربتشو مات باستکا

 معا ملست ههیسور یکلم تسوکوا سالسیناتسا

 هجرت بحاص ؛ندنکیدتا اضما هدهاعم رب جتنم

 «هلکا مایق رللهل هد۱۷۹6 و

 هد رق هبووقارق «بولوا نادناموق هرابلهل نون

 نالوا لیعم هرلسور ءهدهسیا شلاح هلغ هراسور

 ه (عزقوش) « بولوا بولغم ندنفرط رلیل هیسورم

 كەس ر هرکس EE .یدشلوا روبح هکماکج

 «بولیداریساو بولغم ندنفرطیرکسعزب یلتیلک ك

 ؛شملکچ هنیسپل

 هداروا هنس کیا و 4 شک وا قوس هغروسرتپ

 ندنفرط ولو اب یجنرب 0 دوتا ندقدلاق فوقوم

 هاشسهآ و هرتلکنا تدم رب ؛قرهنلوا هرلخت یلیبس

 ؛ شلک هسراپ هد ۸ ا ندکد سا تحاس

 د رکصندقدل وا نت تار هداروا تدم لبخ رو

 هنسهبصق ( هزولوس ) كنهرموسا هد ۸۱ 6

 تافو هداروا هد ۱۸۱۷ و ؛شمشلرب ِ تود

 هنسهيبرت كندالوا رلیجئز هداقسآ . ردشتا

 و .بودیا تیصو ینسیسأت بتکم رب نو سس

 بحاص هد(قرامن) «هلبا ارجا (نوسرفح) یتبصو

 .ردشعا ESE ر هلیمسا كيهچرت

Kooskoosky ( ۱ 9 ) كلام 

 - هیقرش , ریهاج كنهعمتحم ] یکسوقسوف

 رلغاط ییابق هک« رد ری سه تاتو وهادا ندنس

 «هبونج «هلناعن ندنسهبعش (توررتس) كنءهلسلس

 ؛قرهقا یرغوط هبرغ تیاپنو هییرغ لاش هدعب

 «ه رکص ندنای رج رب قیشالوط كب كلەرتمولىك ۰

 .رولک ود هسرپم (سپول) هد (نوتسیول)

Coussin 06 ( 

 lie ( Perceval ۱ لاوسرپ ی

 كنهسنارف هد ۱۷۰٩ ۰ بولوا ندنیقشتسم ریه

 ۰3۱۱/۱۳/9 7 ۵ ری aa (هبدیدن ول )

 رع هدنبتکم هسنارف تدم لوط .ردشعا تافو



 ش و ق
 ندسعو ؟ شل وب ندنساضعا امداقاو یملعم

 ٠ لها و ینجایزا كسنوب هلبا یریرح تاماقم
 فل « ليللا فلا » و یتخرات كنهيلجيس نکیا هدنلا

 ییدتا هچرت هبهجزسنارف ندیبع یتدعبام
 هجرت راباتک ضعب ید ندنناسل مدق “یانو

 «بول واندنیقرشتسم مه اشم ید ےلغوا ت .ردشمنا

 چاو وت و فرص هدهجزسنارف كنيبیع ناسل
 راد هنتاسدا كرلودنهو یخرات مالسالا لبق كرلب

 < نوغوط هد ۱۷۹۰ ۰ ردشمزای باتک رب ید
 - اضعا ابمداقا ید و و «شقا تافو هد ۸
 ردنش و ندنس

 (هرون ) كنهسنارف ( C0 ) لس

 NT ك(سرون)و هدنتلابا ۱ ود

 هدنرانک لوص كن(هزا ول) قرهلوا هدنسب رغ لامش
 ء«یسلاها ۱۸۰ ۰ تولوا هبصق رب ی زک اضق
 E یسهطوا تعاژر وار ویا شک لخاد

 . ردراو یسهشرباف یخ

 هلا هرهاق هدرصم ات ( 1 انئسوق

 هات نر E ا ۱

 .رولدا نام یوج توقا یغیدل وا

 - ایا (مرب) كنهيسور ( 160574 ) ۱

 «بولوارهنرب مبات هب(هماق) هدنتل هوسوف

 یرغوطهیرغبونج «هلناعتندنلابج هلسلس لاروا
 كنسا رحم .ردا نایرج هدهفاسم کلهرتمواک ۰ ۰

 یتیم ای اس ریس یسیراب

 لدادعب «تونوا ندنیطاطخ ربهاشم ۰

 تاوم هدنخرات ٩٩٩ ۰. یدا | یموت

 . ردشقا

 ۱ : ردکنوا تب ,وش «بولوا یر

 ا2 ۲ وح دناسر هک دناو هک نم زا

eرم زا كس الو نیدنآ را  

 هدنغاحنس 2 یعب یس+ سود

 هدنسدقرش بوئخ ردق مت هک ۸ كرمزا و

 كەت رو هدنجما كزفروک نالوا یانه قرلوا

 TA بولوا هبصق رب یک اضق هدنکتا

 هرامور یر بوم هر رب «یعماج ه < یسلاما

 س ۶ یساتشلک ییا صوصخم هراینمرا هدیر و

 س و ق ۳۷۰

 هادا 9 هدشر رب 9 aa «یسهرواح

 نوجا ثاناو روک ذ صوضخم هرامور هل بتکم
 مور یرکیدو هدلب یرب «یتکم ایر
 «یسهناخهتسخ ییا «هرزوا قلوا هنتعاج
 هنندنآ ندربمزا .ردراو یتراج لیخو ییاء هل مالغاص

BN,هسوش رب هنفقوم غولسایآ كنطخ رب  

 ۔انعم « هلکسا یکی » هدهبینحا هنسلا .ردطوب یه هللا

 شوق .رلرد ( 562۱۵ 110072 ) هوون هلاقسا هلیس

 قوح یثوقو نانلو هدنسشراق یمسا یسهطا
 كنسلاها .ردذوخأم ندهرزج كجوک رب نالوا
 را یه٩ مور یس ۲ ۷۰۰ «لسس ی ۱
 .ردیبنحا ی۲۰۰و ییسارسا ی ۰

 ءربمزا سفن "الایش یساضق یسهطا شوق
 لا ۱ فرق توتح ءهلبرلاضق هربت اقرش
 . ردطاح هلیزکد رلهطا یخد ًابرغ « هایغاحنس
 «بول وا بکس نده رق ۸ ر هاسهرحات خولسایآ

 قلواهرئاسو مور یروصقو ملسم یسهدایز ندنفصن
 یسهبحطس هحاسم .ردراوییلاحا۱ ۵ ۳۰۳ «هرزوا

 "یضارا یفصن كلوب «بولوا هرتمولیک عب رص ۱
 عر ی «ندهعورح "یضاراقلئر «ندهبلاخ

 .رداعص یلهرتمولک ۱۰و نامروا یلهرتمولیک
 بجا .موزوا هلتابوبح راسو هیزآ «یادغب :ینالوصح

 یونس ؛بولوا ترابع ندهرئاس و نوتبز ؛نوبو
 «هبزآ هک ۰ 2 « یادش هلک ۰ ۰ ۰

 راطنق ۵۰۰۰ . موزوا یروق راطنق ۰

 ۵1۵۰۰۰ و نونو ولک۲۳۰ ۰۰۰ ءرجلا یروق

 دربجنا یروق ۰ رولوا لصاح ینای نوتبز ولیک
 .یدرولوا غلابهراطنق ۵۰ ۰۰ «امدقمیسیونسرادقم

 تالوصحم ناللوا جارخا هک یسهطا شوق

 ۷۰ 3 زواحتم یشورغ نوبلم ۷ اضق

 ۲۰۰۰ هسیا یالاخدا «بولوا هدنت 5 فاع یارما

 ۲۳۰۰۰ یه ونستادراو تكناضق .ردیغاشا نداربل

 ردەدرلەداز ارل

 . ردراو رلهارخو هقشع

 راث ۲ قوح ا هدناخاد اضق

Eرا  ( Cochabamba ) ی 

 E < هب ويلو كني ونح س ود

 هدنس» رغ لاش ۳ كن هقاسک و ش و

 تكلهربم ۰۷۱ و هدنرزوا یربن هدنارغور قرهلوا



 ۶۰ 1۸۰ «تولوا ریش یزکس تلایا هدعافترا ۱

 قومایو كود «یتاکم ددعتم «یتونفلا راد یس اھا

 هرتاسو یناوا ندقاریوط «موم ؛نوداص هلتاجوسنم
 كي یساوه . ردراو یرلههاخغاید و یرل هش راف

 هدوح یا زوقط هدهنس «نولوا مالغاصو فطل

 .ردرادلوصح و تبنم كب یفارطا .زغ روک طواب الصا

 هنس هدام « یحش وق « ا

 كنينيچ دنه )oehinchine€( | , یوم

 ر رب كو ودر یاب | نیشاشوق
 ییدمش .یدا یمسم هلیمسا مان آ هلبتقو «بولوا

 .ینیدل وا هدنسهب اج ت تسا وه هسنارف یوتب هدلاح

 مان ۲ دوخای نیشنشوق یغاشا و یراقو « هدلاح
 .ردمسقنم ه کیا هل رامسا ییشنشوق زسنارف و

Eان دوخاب تک  
 ۳ e E ۱ ناشاش ود

 یواح یخد ییکنوت هدنقرش یاپتنم تیک دنه

 - رط رلزسنارف كنیکنوت قجنآ «بولوا تلود رب
 یر ندنخرا ۱۸۷ ۰ هنرزوا یطض ندنق

 .ردشمرک هنتح یهباج كنهسنارف

 نیشنشوق لصا -- .یسهحاسو دودح «یقوم
 دنه تکلم نلسد مانآ ایو یبشنشوق مانآ دوخاپ
 وا و راط هدنسبقرش لحاس كنسهربزح هبش ینبج

 مایس ًابرغ « نیکنوت المش « بولوا رب رب نوز
 نیشنشوق یغاشا ندنفرط ,یبرغ بونج «جوبماقو
 ندنتهج قرش بونج ۰ ییشنشوق زسنارف ینعی
 ۱۰؟ .ردطاعو دود هلزیکد نیج یغد ًاقرشو

 هللا ۱۰: و لانش ضع ۱۷ ۰ لا ۰۰
 . نولاوا دتع هدنرلهزا . قرش لو

 میم ۰ اخو ارش ی ۵

 یلحاوس.ردیشک نویلم ٦ انیمت یبیلاهاو هرتموایک

 «بولوا یواح یرلیتنقبج یتریک كچوک ق وچ رب
 ولبک ۱۱۰۰ «هدلاح ینیدلوا باسح لخاد راتو
 Î ردهدنل وط هرم

 یسضارا -- . یراپناو لابج «یسعیبط لاح

 رم رلغاط هرص رب هج وب لحاس «بولوا یهضراع
 راقمصاب ایو رللئام عطس ردق هیایرد بل هکرولوا
 قاط رب هسیا یرغوط هفرط چا «بودیا لیکعت

VE ش و ق 

 هنره .ردیا بیقعت قرصو رای كسکوو رالوق
 زاغو «هدهسیا هدلاح یطسو یعافترا داراغاطو ردق

ENز ونه هدتکلم . ردرورلا بعض لبخ  

 ةحرد كلاح « ندنغيدملوا ارحا هبنف تاقيقحم
 0 اغالف و دل ویچ هانی زا خار معاف را
 نامن راپنا قوج رب ندنسهل ام یکهدنتهج زیکد
 ندنجا رلیداو و رلرباب روصت نایاش « بودا

 لزوک نالوا یواح یرلنامل مالغاص < هلروح

 هصبق یسءهلج كرلنوب . رولک ود هنا كرايوق
 :قرهالشاب ندلامش یرلهحیلشاب « بولوا زستیمهاو
 *یسرک « (غنایک نایج ) ناریآ دودح كنيکنوت
 بصنم هدنتسوا زار كن ( وه ) نالوا تکلم
 غنوس «غنالاد غنوس «هو غنوس نایت غنورتنالوا

 كنهروک ذم لابح .ردرل رهن ناتماق غنوسو غنوتول

 اهد هسیا رلوص ندا ناعن ندنسل ام للخاد

 لتکشت رابنا قاط ن كرىس اهد نکلو نوزوا

 هبیبونجبرغو برغ ندنچلا رای عساو هک. روبدبا
 ره كنيثنشوق یغاش و جوبماق «قرهقا یرغوط
 ۰ رلرولنکود هنغامرا غن وقم نالوا یمظع

 عبانمو تاناوح و تالوصحم «یساوهو ملقا

 مبات هعافترا و ضرع عبطلاب یسماوه .  یتورث
 قاحبص هرزوا تیموم «هدهسیا فلتحم .تولوا

 .زاکوطرلوصو «زامای راق هدنفرطرب چیه .بولوا
 ا یراک زور اش هدنتهح لامش اذه عم

 ۔اص اوه هرزوا تموم .ردرتّوم یخ تدور

 هدنرللع ضعب نالوا قلقاطب زکلای «بولوا مالغ
 هرارحما ناربم نیشبق هدنرپش (هن وه) . ردبل همنص

 ء زیا ردق هبهجرد ۱ تبا یراقو ندرفص

 هدراپم كوص .راقبح ردق ههجرد ۳٩ نزاب و

 قور نال ر بوق ا دوم
 كنيضارا «هدهسرول وا بحوم ید یاراسخ ضعب

 قرشلامش هدنلحاوس .رلردا دیزت ینسهیتابنا وق

 رغ بونج و هدینا رشت یراراک زور مسوم

SEERرام اب  
 یرب «بولوا یسیضارا عون کیا لباق هتعارز

 كلابج ًةلسلس یرکیدو رلهووا قبلا یهدلحاوس
 داراب وب . ردرایاب كلوب یهدنرلفرط چا
 ؛بولوا مالغاص كب یساوه و تبنم یغاروط
 هدیوبح ءرود «نیجراد ؛رصم «ق وماپ «یثماق رکش



 ش و ق
 تمت یذ ازم انا دوخ رب یروق «هئاتب یلئاط

 0 صوصتا یع و یعاونا دلرلهوبم هلتالوصح

 یاج .رولوا لصاح امرخ سنج ر هلیزوح ناتس
 هحنلم .ردنود بت او ۰ هدهسرشذ ید

 هک. رولوا لساح ید تابنرب نالوا ریبت (یاج)
 یند در رب لزوک « بولناللوق یک دوح
 هحبلشاب هسا كرلەو وا قلا برایت وس .ررو

 منرب نالوا یفیعت رادم لصا كنیلا ها لوم
 كنرلغاط .رونلوا عرز هرک کیا هدهنس «بولوا

 یرلقدلوا یواح ؛بولوا روتسم هلرلنامروا یرنک |

 یرلجاغآ سونا و لادنص هدننايم هفلتخ راحشا

 رقاب « شموک « نوتلآ هدرلغاط .ردراو ید

 یرلندصم روک ءوقنج ۰ نودروق «یالاق « ریمد
 یرلهزیر نانلوب هدرلموق زکلاب كنوتلآ ,بوئلو
 هدرلنامرواو هدرلغاط .رونالبوط ندنفرط ییاها

 هدنام ناس «یلآ « زوموط «نالق «نادکرک “ليف

 تاناویح راسو یعاونا كرلنومیم «كيک یربغیصو
 ریغیصو هدنام ندهیلها تاناوبح . رویلو هیشحو

 وه هجرلیدنک توس «بولناللوقهدنابلقن زکلای
 ارگ . ردزنتوق و كحوک یارک

 هل رلبلرب «هدهسیا راو نووق رادقم رب هدنفارطا
 .راسیاش اهد نآ زا شک لر دوس هد اش

 . ردلو قیلاب هدنلحاوسو قوج یرلهیتب روبط
 را و امت اا س یواش عیانص

 تالوصحهیلحم عیانص «بویلوا یرل هادعتسا قوج

 یجارخا كيا رادقم رب هلب راضحتسا كتهبضرا

 یک لامعا تاجوسنم ضعب ندقوماب و كسا و

 لیبی هدنیچ تاجوسنموب قجنآ .ردنرابع ندرلیه
 هنسهباذا وتو هکلیجرمد ردع اإ قوح ندرلن

 رانو «هدهسیا راو یخد یرلتاع ونصم ضرب قلعتم

 كرک هسا توا .روعا تلالد هس رات راهم یخد

 رلیلنیجهدایز كا هليا جراخ دارکو هدتکنام لخاد
 هرونلوا ارحا ندنفرط

 ب- ,یرلیهذمو ناسلو تبسنح « یسلاها

 كن هفلتخح ماوقا نالوا یسلاها ینبح دنه رایلمانآ

 لوغم فرص یرلایس ۰ بولوا یرلنیکرحو اق لا

 یرلندب و یراصو رمسا هدایز یراکنر « یساهس

 یبرلجاص یراککرا دكرکو نیداق كرك .ردابقونوتب
 ,ردندنسهلج یرلت داعقءرارق یراشید ۰ رلرمدازو)

VEY ش و ق 
 هرارازاب هلبطخ نيج «بولواه اشم هبهجنبج یرلناسا
 هکمریدتا لوبق یفورح نیتال و رسا
 ی صع هدنح كند د اد و یرابهذم . رویشبلاح

 هنهد كسوبج وفتوق یقاط راک ؛بولوا یهذم
 فالامولنیح لیخرم هقشب ندرایلمان ۲ لصا .ردعبات
 موق رب لقتشم و یشحو مت هدرلغاط ملا یلاها
 . راردفورعم هایمسا ( سیوم ) هک ؛ردراو

 لوصا -- .یسهیکلمتایسقت ؛یتموکحلوصا
 ندیشک لآ ؛بولوا هقلطم تموکح یبهرادا
 . شتفم و نادناموق شاب و یسالکو تئیهرب کده
 تنه رب بکس ندیشک شب هلرلناونع یک یومع
 ناروا قرح رب هدنتیعم رادمکح ۰ ردزاو یناکرا
 كيب ىللا صوصخ هنسهظفاحم و نب رومآم راسو
 كيب زویکیا هدننامزبرح .ردراو هفظوم رک اسع
 همسق چ وا تکلم . ردوح ییدلبهراقیج رکسع
 ٤ یسیطسو مق ۰۳۲ یسیلامش مسق .بواوا مسقنم
 تکلعنوتب .هلفلوایواح یلایا ۲ یسیبونج مسقو

 كلابح هلسلس ندلحاس رلتلایا وب « ردمسقنم هتلایا ٩

 ینرط چا كنهروک ذم لابح «تونازوا ردق هننرص

 لصا كتکلمو .روبنلو هدلاحر طوضم ريغ هسیا
 (هنوه) نالوا یزکیح ءبولوا یرلهصقو ریش
 یرلقانوق كتلود مظاعا و الکو هلیارس دارادمکح
 چاق رب نانلول هدنفارطا كلوب هلبا هعلق رب یواح
 كوب ررب ید یرلزکسع تلاپا .ردنرابع ندهب رق
 : ردقوج یرللح رازابو یسارق قیآ . ردهب رق

 كن راخروم نح -- ۰ یسهبخ رات لاوحا
 م ندیکسا هج وا كنينيج دنه « هروک هتتاور
 نددالیم « بولوا نوکسم هاماوقا متاطرب یثحو
 ول یش نيج ) ندنرارادمکح نیح لوا هنس ۶
 ندکدتا طیض یکلعو « هلنقوس 2 ) غنآ

 7 ها ندیچ هرکس
 یتسیلامش مق نالوا ددهنعقوم ( هوه ) كنيشنش

 كروكذم عقوم هعدق لاها و ؛شعا ناكسا
 فورعم هلیمسا ( هبماج ) «بولیکج هنتهح بونح
 ی هدش ونح كنیکنوت ۳ ل و یدا رلشلاق

 هک. یدراشمرب و ینمان (غنیچ نیچهوق) رلیلنیج هنمسق
  قرهنلوا فیرحت ندنفرط راكذرف ًارخؤم مسا و
 نامز قوح ر LEAN یتروص ( نیشنشوق )

 نیکنوت « هرکص ندقدلاق هدنمکحت تحت كرایلنیج



 ش و ق
 لئان ههرادا تی راتخحم هد ۱۲۸ نیشنشوق هلا

 ر هلمسا ( مانآ ) نالوا كعد بونح «بولوا

 نوتبس نیکنوت هدعب .ردرلشقا لیکشت تموکح
 هد۱ ۶۷۱ یرادنکح تکلمو .بولوا لئانهلالقتسا
 نرق یحنتل نوا ۲ لکا طبض ید ییشنشوق

 ؛ شلاق هدنمکح تحن كنيکنوتنیشنشوق دده یدالیم
 ء دوک رال ین وفا تیک اغ هدر

 هب یرجا ندلحاوس یخد یرل ( هماح ) راتو
 اشا و ج وبماق ًاجردت ‹كرەدروكسوي یرغعوط

 2 ران ۱۷۷ ۰ ردرلشعا طبض ید ییشنشوق

 بولوبعوقو مظع بالقنارب هدنکلع "هدنسیدالیم
 شادرق چوا هبامورف و ؛ شفلوا طاقسا رادمکح
 طاقسا .یدرلشعا مسقت هدنرانیو طیض یکلم

 هداروا ی ( غنولژاج ) یلغوا رادمکح ناشوا
 شقا ملست هن رب ندنرلرنویسیم زسنارف نانو
 5 دارد روتوک هبهسنارف ندنفرط كنو « هلغلوا

 زسنارف و ؛شع | دقع هلواقم رب هلمتلود هسنارف

 دادرتسایتخت كرد هلبتنواعم كنسامنودو ركع

 هرلزسنارف « هغدنلو هدرادتقا عقوم < رو دنا

 قلنایتسرخ هدننامز «بونلو دعاسم هرانایتسرخو
 هسا یوروت و غوا كنو .یدشعا راشتا لبخ
 هلتاعفد . بوالشاب ههوت ندنذوفن دارا زسنارف

 « ندن راکدربدتبا لتق یرانایتسرخ و یرلرنویسیم
 ر نوجا هبا یرلن و هد ۸ قلود هسارف

 چاقرب رکیدو ی ربش ( نوغیات ) « بوردنوک ولف

 هبالیتسا تحت ینیشنشوق یغاشا ۰ هلطبض یقوم
 ی هلغل آهن هب اه تحن یند یجوسماق ته در |

 « هحنلوا كلام هنمسق یغاشا كنغامرا ( غنوقم )

 قیرطرب یرغوط هنا كنیچ هلیسهطساو رېن و
 تقی و « رلکمردنوک هینف تثیهرب ا ا قجا
 فثکی کج هلیهباراپ هشيا و كنغامریا ( نیکنوت )
  دلوا عنام اکو ا مان ءهنرزوا یسعا

 قوس رکسع «هلا هدافتساندنو رازسنارف «ندنغپ

 مان ۲ هاهجو وب .ردراشقا طبض ینیکنوت .كرهدیا
 نیشنشوق یغاشا نانلو هدنتلآ یطبض كتهسنارف

 نوجلابقتسا نیمأت ء هحنلاق هدنشهزآ نیکتوت الا

 روح هکمرک هنتل ۲ یهاج كناملاراشم تلود

 لوبق یتافیلکت دارلزسنارف هد ۱۸۷ ؛ « بولوا
 ۰ ردشع |

 شو ق ۳۷۹۳
 بس کا شف ها ع بی

 E ( ۱ نیشاش ود

 بونح یاهتنم كنينیج دنه ( ( 0

 ندنخ رات ۱۸۰۷ ۰ بولوا تکلمرب هدنسیقرش
 . رونو هدنتلا یطیض كنهسنارف هلیماع یرب

 كنبنیج دنه س .یسهحاسمو دودح «یعقوم

 یاهتنم كنهربزج هبشرب كوس نالوا یسیقرش مق
 بونجو "ابونج تكلم و نالوا ترابع ندنسیب ونج
 ندنتهجلامش قرش «هلب زیکد نيج ندنفرط قرش
 كنیشنشوق نانلو هدنسهباج تح كنهسنارف یراقو

 الاغ « هلیسهطخ ( هبماح ) كشکلم ملا ینمی
 هدنتل ا یسهیاج كنهسنارف هنن ندنفرط یی رغلامشو

 هلب زفروک مایسیغد "ابرغ «هلبتکلم ج وبماقنانلو
 یلامشضیع ۱۱۳۳۰ ہلا ۸۱۲۵" .رددودحم وطاح

 دارا یقرش لوط 4۱۷۱ لا ۱۰۲ ۳

 هب رغ بونج ندیقرش لامش «بولوا دتم هدنرل
 ۔ ولیک ۱۵۰ یا یطسو و عد۰. یو یرغوط

 9 ۵ ٩ ۰ یسهیحطس هحاسم ۰ ردهرنم

 هلا لاها ۱ ۸۷۰ ۰۸٩۹ ۰ بولوا هرتمولبح
 هرز

 --۰ لحاوسو رانا و لابج ؛یسیعیبط لکش
 « بولوا رپ رب زود و قم لآ نیشنشوق یغاشآ
 دنا لیکشت كنب رېن ( ییاتود ) هلیغامرا غن وقم

 طیض ینسبقرش مظعا مسق رلهیلاد مساو یرلک
 هزکد كرہن کیا و یتهج وا « هاغلوا شا

 رانو و رالوق زسباسح یرلقدلرنا لوا ندزلکود
 هایم نایفطو یا قوجرب هلرالودج ی هدنسهزآ
 یسیرغ مسق .ردمسقنم هرلهطا ضورعم هنسهرطاخم

 ترابع ند هریزج هبشرب كوبب هلیمسا ( وئاماق )

 هدنسیلامش مسق كنسي رغ لحاس كنو ۰ بولوا
 یراقو هلبا جوبماق . روینلو زفروکرب كجويب
 کیا رب ندرلغاط کا مان [ یعی نشنشوق

 هب ونج « بوریک هنیشنشوق یغاشآ رل هپت هرص
 ۰۰ کسکو كا كرلنو .هدهسروینازوا یرغوط

 قلا یرلفرط اس . ردلکد زواحتم ییهرتم
 *یضارا لکشتم ندرلروماح یرلکدریدنا داراهناو

 یربن كوي کیا هحیلشاب . ردترابع ندهبسرتم
 ندا و هتل ات رب کارو ددا
 قب رفتلادعب ینسهیقرش دودح كمايس لربک



 ش و ق
 هللاقش یجوبماق هدعب و تكلم سونال كتلود و

 . ردیغامریا ( غنوقم ) نریک هنیشنشوق یغاشآ
 یمسقشینک كا هیلعءانب و یناشآ كا كغامربا و

 قشیرغوط هبقرش بونج ندیب رغ لاش یتکلم
 ؛بولالشابهماسقنا هرللوق هجنلکهنطس و كتکلمع «هلىا

 رانو « كرهدنا لیکشت هیلاد رن عساو یک لی

 طالتخا هلرللودح ینص و ییبط قوحرب هدنرنیب

 1 رولدا مےسقت هرل هطا قوجر یفیضارا « كرەدىا

 یتکنا كنشنشوق هدنتهح قرش تكنسهیلاد غن و ةم

 رہو .روینلو یبهیلاد ك ( یانود ) نالوا ى

 _ وىماق ەدنسەتوا زارب كنسهللاش دودح كىل

 < هدلاح ییدلوا هصبق یسارح «بودا ناعن هدح

 "یسرک تتکلغ «بولوا قوجكب ین وصو یراعبات

 هرکصندکد ک یی رش  نوتیاس )نالوا اا

 ندنسهبلاد كغنوقم اتداع «هلماسقناهرللوق قوج كب

 ی روندبا لیکشت هللادرب عساو اهدو كوس ام

 كرەشلرب هلبرللوق كغنوقم یرالوق ضعب هد كنود

 ینسپ رغ مسق كتكلم .رون روک یک هیلاد كت رب

 قوچ رب هدنس هربزج هبش ( وناماق ) ندا لیکشت
 هنلحاوس «كرهدبا طالتخا هدنرلنی و ناعس ررپ

 یمهبراجهایم كنیثنشوق یغاشآ هاهحو و .رولکود

 یلکش غارب اتداع رابنا هدنجما ,بولوا قوح كب

 ۲۰۰ ندنرابصنم یسهلج و ردنا زارا

 حلاص هنافس رس ردق هرلیراقو هرتمولک ۰ و

 « یک یرلکدتنا تمدخ هتادراومو طالتخا ءتولوا

 ء هدهسیا یا زار یرلوص ةد وم سا

 یبیضارا «بوشالیلتاطیراوص هدنمسوم هایمناضیف

 چاق رب هدنسیشراق كاحاوس ۰ رلراراب شد هباورا

 (قوقوہ )و( رودنوق ) یرلکوس دلا «بونلو هطا

 ۰ رد رلهطا

 كنيشنشوق یغاشا س . یساوهو ملقا

 . ردراو یمسوم یکیا < ا رغ ا كب یساوه

 هدرام ندلوا رشت ۳ ردیمسوم قاقاروق یر

 نیزودنوک ترارح هدمسومول «بودا ماود ردق

 ۱۸ یراهحک ۰ هدلاح ینیدقیج ردق ههجرد ٥

 یمسوم رومنای

 5 ردا ماود ردق هلوا ن رشت 6 بوبالشاب ندسام

 ید رلهنوطرف ۰ بوغای هلترثک روماب هدمسوموب
 هرارح انازبم هدمسومو . رولوا یلتدش كيوقوح

 ۰ رسا ردت هب هحرد ۱۷ یحو

Ve ش و ق 
 مسومییاوب ۰ ردهدن رلهر 1 یرلهحرد ۳۰ هللا ۰

 هدنرلب ۲ سیامو ناسنو ترام نالوا و

 كوک زسروماب « بولوا هدایز
 < بولوا ربغآ كي اوهو ؛ رولوا قوج یرلهلروک

 راسو یوتنازید ربارب هلبا هیدلج ضاحا مقاطرب

 . ردا روهظ رلقلهتسخ كلهم

 وصح س ۾ یتورث مب انموتاناویحو تالوصحم

 ه هقبط چوا یسضارا كنيشنشوق یغاش ۲ هج ال
 هک ۰ ردرلهووا قمل اكا یسیجترب : رلسهنلوا یقت

 وصح ىج ر لا كتكلم < بولوا عور هلنا مخرب

 -هقبطوب .ردجرپ یشیعترادم هحیلشاب كنسيلاهاو ىل
 هلراتوا نوزواو قلزاس یرلرب نایلوا عور كن

 یراقو ندنرهش نونیاس هقبطیجنکیا . ردروتسم
 تسکوهرتمچوا تیاهنو کیارب ندنرلقاتس كرلرهنو
 ءنوتوت « دیوج هدرلنو هک« ردترابع ندرلرب نالوا

 ناقیع 10 رلهزبس عاونا .ریونک ۰ ماسیس « قوم
 هلآ هریاسو ا ؛یشماق رکش ۰ یعاونا ینیتسف
 ر سا زوم «یجاغآ توط
 رر 4 نامروا هقبط یجنجوا . رولوا لصاح
 صوصخلا ىلع و هب هتسارک هدرانامروا و «بولوا

 رلجاغآ راراب هغلناشواطوقلزوغنا صو هنلامعا نافس

 رب هجیشکا ۰ بونلوب هدنلاح ینابب غاب . روینلوب
 بارش یداع ندنوب هکءرولوا لصاح موزوا سنج

 یسیضارا لصاما . رلریراقیچ قاینوق سنجر هلبا
 یرب زا كب « هدهسیا عونتم ینالوصحمو تبنم كب

 لاخ مولا یرافرط رثا ۰ بولوا عور
 . ردکو رتمو

 تاناویح رتاس هلبا نالبقو لبف هدنرافرط ما

 هدنرلل قلقاطب ۰ روبنلو هرزوا ترثک هبذحو

 یر ربغیص 3 رولوا نیغز 1كيو كوب كب رلهدنام

 نانلوالاخداندایوروآ . ردیلجوک روآولوس یخد

 ريخ نویوق « هدهسیا شلاغوج راک ندناناویح
 . ردشمامهنایط كب یغد ریکیو بک صو «شم+2 ۱
 هدنزارهف ۰ ردزیتوقو كاسچوك كب رلریکیب لرب
 قوچكي تارشح ئاسو برقع « نالو رلخاسم
 هزجعم تاناوبح یک هج راقو كنيس . یک ینیدلوا

 « بوریدشت, کجوب كپبا یاها .ردقوچ كپ ید
 هدرلرپن كوو هدلحاوس «رل رب راقبج كما رادقمرب

 كب ترارح هسا
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 ش و ق 7
 ؛بولوایرل هحل«مساو .راقیچهلترنک یعاونا كغيلاب
 . راقیج زوط ردق ولیک نویلم ۲۳ یونس

 یغناشآ - .یسهلقن طئاسو .ییراج و میانص

 چیه ییانص . ندنفیدلوا یر تعارز نیثنشوق
 هلیجارخا زوط و ملر هحیلشاب ینراجت رده

 ترابع ندنلاخدا كنهفلتخم داوم نایمقیج هدتکلم
 :داوم نانلواجارخا E ندزوطو جرب «بولوا

 یو RY O كرا کښ رود «قوماپ

 - هدار قنارف نولم 1۷ یالاخداو ۸۸ یاجارخا
 هل ریازج ایسا و مایس زکلای یجنرپ ۰ رد هدنرل
 هلتیلک ید هبایوروا و اش سا ؛بویمتیک هبهنواج

 ۳۰ ابرق یونس یاجارخا رب ر ۲
 یزکس یسهلکسا یجنرب .ردهدنتمنق قنارف نول |

 ییا رب هدنزفروک مایس ۰ بولوا نوغیاس نالوا
 یطالتخاو لقن طئاسو .ردراویخد یسرلکسا كحوک

 هایم درا ید كرذحو دم «بولوا ترابع ندرارما

 هنفرطره كتکلم یدرارواو كجو حو راک
 هرکص ندنلوخد دارازسنارف .هقفب ندنو .راررک

 ید یرلهسوش هبازآ لمکم هدننیب رلهبصقو رهش
 . ردشملپای
 + :یرلهصقورهش ا یا ءى ر

 ند رغوط یرب ند هنس قرق نیهنشوق یناشآ
 : تولوا هدنس هرادا تح كن هسنارف هب یرغوط

 ناکراندا تماقا هدنونیاسو نانلوا نییعت ندسراپ

 :تکلم .رونلوا هرادا هلیتفرعم لاربما رب ندهبرحم

 هتلایا ؛ هلیرلمسا قاساب .غنولنیو .وتیم «نوفیاس
 نشنشوق اعجو شب ترد تلایا رم .بولوا مسقنم

 یارک لنا نھ ٦ تكلم . ردن واخ ییاضق ۱۷

 . رداماش ید رق ۲:۰۰ و یهبضق شب یرکت
 ا یرله ذموناسلو تیسنج یسلاها

 كنبروصق و یلمانآ ىمظعا ممق كنسيلاها نیدنش

 هد اه مدح ران و ۰ بولوا ىلج وبماق یسیلک مق

 ءندن کیدل ر و تالیصفت E E ج وبماقو هدهفنآ

 هد یرادقم ر كنيلاها .ردقول تحاح هنرا کت

 یس اھا نشنشوق .ردهراسوللدنه «ینیح ؛ییالم

 ی رلناسل « بولوا عبات هنتیئدم نيچ یرب ندیکسا
 زسنارف « هدرله سیدنا هدقهزاب هلیطخ نيج ید

 «بوریدتیا لوبق یفورح نیتال هنیرایدنک یتموکح
 قوحرب .هرزوا قالوا صوصحم هسیردت هلفورحو

Veo ش و ق 
 . ردشعا عبط راباتک مقاط رو ۵ داشک رایتکم

EEهدشد ادو یی هدنرلیهذم کسا نالا  

 .راردهدکمتا تاس

 س هبحم رات لاوحا"

 هد ۱۶۱۸۹ ۰ نکیا عبات هحوبماق یر ند هتوا

 نام SA Sh ی هنط.ض ك رلىلما ۲

 هلا هسنارف یلود مانا « هرزوا تالیصفت نانلوا
 یک هدتکلم لخاد « هی ندکد شرک هتادهاعم

 هدنقح یلاها ندا لوبق یتلنابتسرخ هلرلرئویسم

 یرلنو « یاود زسنارف :ندنکیدتا ماظم یارحا

 «بوردنوکو ايفر هد۱ ۸۰۸ «هایسهناپم كما هبا

 ینشنشوق یغاشا نوت هحراب هج راب ًارادتعا ندتقووا

  ردم ۲ AIT GA : ها طلض

 هش وق اقا و

)K ouch ( Eلارواكت هسور  

 و هدنسدضارا یرلفارق 9

 3 هلام هدن رق یراک ال وص كنغامرا لار وا

 ۱۰۰ هدنجا رلرب قاروح یرغوط هینرغ بونح

 هنلوک ( ریدلاج ) « هرکص ندنای رج كلهرتمولیک

 . رولیکود
)2 ۱10۱۱۱۱۱۸ Grande ات 4 

 E ی ۱ هدنایعالنش و

 ( الشوق ) و ندا قش ینتموکح ( یآ و غوروا )
 « بولوا یو كلا كرلغاط نلسد « قاچ » ینعی

 قشییکلم یرغوط داو کا بونج ندیقرش لامش
 یا وغوروا عقاو هد ونج ضرع ۳۵ ها

 كلا كتموکح و ؛ رولوا لصاو هنبصنم كنغامر |

 رم یتسهضوح ( ورغنو ر ) نالوا یربن دوس

 یس هبعش چاق رب . رربآ ندنسهل ام یسالطآ طرح

 زواج ییهرتم ا یک كسكوب كا «بولوا نی

 ۰ روبعا

 یپاکهدیلحمناسلو نیجوق دوخاب ] , ,
 (Cochin, Cotehin, Kateli) | یو

 هدنتلابا راالم هدنس هرادا ساردم كناتسدنه

 ك(توقبناق) قرلوا هدندب رغ لحاس كناتسدنهو

 «بولوا هبصق رب هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۳
 راو ینراجم كلشیا و ینامل . یسلاها ۰
 ی هداح ضاصا و رغ كب یساوه « هدهسیا

 كتهزاتع ی نالوا یانه هلتقو . ردب دوم

 كرلياكنماف هدعب < دكرازیکتروب  یدنا یزد سم

 توتشمت ها كرارماکنا تیاپن و |

۲۳۵ 



 ص و ق
FNیسهژاتم تموکح  Principaute) 

 (رابالم)كناتسد:ه ( de Cochin | نیش 3

 هر عبات ۳ یرالکنا ۳ رل د

 قرش و ا «بولوا

 . رد دودح هلس هزاتم تموکعب ( روقوارت )

 ؛بولواهرتمولیک عب مح ۴ ۵۲۵ یسهحطس هحایسم

 هدنجا داران ول هک « ردرا و یسلاها ۳ ۵٩۸

 ینایرس و رایلارسا مقاطرب دوجوم یرب ندیکسا

 ؛ بولوا قلا یفرط لحاس .رویللو رانایتسرخ
 مجرب لتیلک و یرالوک ماطر ردا طالتخا هلزمکد

 قلغاط هسیا یفرط چا

 یزکح .ردراولوصح هوهق «بولوا قانامرواو

 كالوکر هد هفاسم كلهرتمواک ٥ ند ( نتشوق )

 . رد رهش (روج رب ( عقاو هدنسق رش لحاس

 هسورو ۰ ی یسهحار

 > قنارف ۰ و مه و و ینعی

 و هاسهرادا ساردم اق

 . ردراو یلوصح تاراپ و

 ۳ یر یک

 كنانقو هدنن رب دم اق ک مصم دبعص 1

 قرەلوا هدن ونح هرم واک ٩ | صوق

 3 مدت هرا لو و هلنع لحاس کال

HOبولوا هبصقر  EATERیسیلاها  

 كي . ردراو ینراجت یلیخو یسلکسا کالثیا هدلین
 (یعوت)هدهبرصم هقیتع راثآ «بولوا هبصقر یکسا

 هدننامز 0 وا رو جوا

 . یدیشلو ترهش هلیمسا ( هدرا سلو ونیو )

 هاکتراجت كلا دلرصم ديعص یخد هدمالسا رود
 قاو نادوس ات هلیسهطساو لب «بولوا یسهدلب

 رخ روا هو ا ( يقل ورد
 و و یس هلدابم لح كنسهب راح داوم دنهو نع و

 طفق . ىدا تام تا كوي رب كتراج

 ندصوق و هصوق هيرا تیها هرکص ندنسهبصق

Eكنل ودح ش وس نو ۰ ردشمک هر اتق  

 یساضق-- .ردشعا هلازا یتیها كمرطو یدانک

 كراو ٤ بولوا یواح یلاها ردق ۰

 . ردننشل همیخو یود یردق ۰ ۰

 هدزیکد قا (ارصوف دوخای) ]
 هیلحیس هلیسلکسا هبدهم كسنوت | هرّصوت

 هر واعم ترضح «بولوا هطا رب زد یک یس ەر رح

 حتف ندنفرط نتملسم ةازغ هدننامز هنع هللا یضر

 بارخ هدننامز ناوص ی كللاد-.عو « ینادناوا

Vé"  ص و ق 
 ؛بولوا روک ذم هدنرابآ ںرع نویفارغح ینیدلوا

 هلباهبدهم جراوخ هدننامزیدنکح یوج توقاي
 هنسهرب زج هیلحبسمویلا .رود اهوالع یفیدل وانوکسم

 یس هطآ ( هب رلدناب ( نالواعبات هنتلود ایلاتاو قحلم

 ندنتپب اشم هبهرصوقفورعم كنلکش .ردکر که سلوا
 . ردشموا هیمست هامساو ندنفرط راب رع ییالوط

 ( Kossovopoliؤ ( یم هووا

Eه رب زجهبش نافلابینعی كنيلبامور ۱ - 
 هووارب حفتلحو او هدنرلطسو یسی رغ مسق تا

 ٤ قبناغ و هدتالو ناللوا هبمست هلبمسا «بولوا

 هدنرلهزا نرزری و هووقاب «تسا «رازاییکی «هنتشرب

 ٥۰۰ هرزوا یطسو دح ندرح یادح .ردعقاو

 « بولوا هدعافترا رب هدنرلهزا هرتم 1۰۰ هللا
 هاسهطسا و ( یرد ) ندفرط رب یس هراج هایم

 .هطساو ( رادراو ) ندفرطرب ءهنس زیکد قسایردآ

 هب هواروم ید ندفرطرب 1 هن کد رل هطا هلبس

 هرک د هرق ینعی هب هن وط هلسهطساو ( رابا ) یا

 حق ثكنسهرب زج هش ناقلاب لاحو هک رولکود

 قارطا . رودبا تلالد هنغیدلوا عقاو هدنلحم رب

 هووصوق رلغاطو . هدهسیا طاع هلرلغاط كسکوت

 هدنروصكجهریو دیک هننایرج كنب راوص یبهووا
 نایاش هکیلند هووا هلیماع . رد ۳ ندنرلر زب

 عفترعقوچ زآ یرافرط رنک ۱ ءبولوا زآ یرلرب
 تایوبح ء«بولوا تبنم یتدضارا .ردترابع ندره

 رله وبم صوصحم هرلا وه قووص هللا هعونتم

 راس و كیرا ؛دومزآ « الا ضوصمالعو یعاونا
 یبدمش اذه 2۰ .رولوا لاح یرلالعا كب كراعا

 نا یفرط سه یسهدوحوم “لاها هدلاح

 كو ییا هوواو .ردیلاخیرلرب شک ۱ «ندنفیدلوا

 كرل هعقو وب لوا اع 2 تپش هلن اع وقو

 كن راترضح لوا دارعناطاس راکدنوادخ

 ینیدنازق هدنسپ رج غ رات ۷۲۹۱ یشراق هرللب رص
 یسجرب

 یسمر و ماتخ هنغللارق برص هلا همظع تبرفظم

 راج نالوا هدنتح یسهدناموق كدانوه لارق راج

 هدن رات ۸٩۲ ینس هقفتم رک امل ع قالفاو ایرتسوآ
 ردسعا ناشی رو بولغم ا

 كتايالو ی هدنلیا مور . یتالو 2
 ء بولواندنرلنانلوب ه دنته> نام هو صو



 ص و ق

 ینسهظخ رازایکی هلیمسق قرش لاش كفلدوازآ
 نلسد (هینادراد) ام دقینعی یسیلامث مقكنهنودک امو

 ,هنسویوهبرص الامش الو هوصوق .ردلماشییهطخ
 «هرد وقشا ابرغ « هل |غاط ه رق ندنفرط یر لک

 ندنفرط قرشبونج «رتسانم ندنتهج یرعبونج
 هلتراماناتسراغلب ید " اقرش ءهلب راتبالو كينالس
 قلغاط هرزوا تموم یسضارا . رددود ع

 هلبسهووا هوصوق نابلافن ۲ ً بولوا عفنح و

 كا كلا مور . رد واح ینس هووا ترك

 بونج كتال و یس“ هاسلس راش نالوا یغاط كسکوب

 دم یرغوط هب قرش لامش كردلک ندنتهح یر
 هدنسشراق .بولو ماتخ هدنزاغوقناغو «رولوا

 هن ( غاط هرق ) نالوا هدنمکس ى تن ول

 .رناز واردقهنلخاد یدودح هسرص هدتماقتسا وا

 ی ىلع و دارانو دودح كتالو ادعام ندنو

 هدندودح ناتسراغلب هل اهبرصو غاطهرق صوصا

 ردراو یرلغاط كسكوب "

 . ردروتسم هلرلنامروا یشاط رب و قاشاطو یروق
 قالبحو برص ردقهت ىسەل ام یب رغ كنغاط راش

 یرایداووراب لزوک ردقوا یسهل ام قرش «هسیا
 یدودح ناتسراغلب ۰ رد واح ی هفلتحم راحشاو

 هایم . رددانامروا هدیتوح كنرلغاط ک هدنتهج

 . دلنبدهدب راقود ءهجتهجوب «بولوا قوچ یمهیراج
 چ وا و مسقنم هب هضوح جفا تبالو و

 (رادراو)یسجترب دآرلن وب .ردلماشیعبانم كغامسا

 ندنس ونح مش نوت كتالو 6 ردسەض وح

 یسونج مق كنغاط راش رہن و a ترابع

 یرغوط هه قرش لاش «هلناعن ندنسهبقرش "4 ام
 تبالو تک ۰ زو رااب ندنجا یداو ر ر

 بوح كنس هووا هوصوق « هحنلک هب ا نالوا

 ( هحنل ) نک ندنزاغو ینا ا ندنتهح

 هب وج .كرهدبا ذخا رلیاج قوچرب رکیدو ی رپ
 «ه رز وا كلکود هنب زیکد رل هطا و « رود یرغوط

 كنب E یک تبالو .ررک هنتالو كنالس

 ندهفنالب ىل او ند دید ناتسراذلب a دلا

 ( هواروم ) ییجنکیا .رد ( وص یرک | ) ناک
 عج هک راوض یتهج. قرش :لامش لجن الو

 ( رانا ) یسحنحوا .رولوا لخاد هر هب رص هللا

 ندا نایرج هدنسیلامش مسق كتالو هکءردرهن

 ههواروم هنب «لکتتلاب ندنعاتجا كراياچ قوچ م

 یر لس و رغاط و .

 ص و ق ۳۷:۷

 نرد یسجدرد ور هب هسرص « هرژوا قمشیراق

 ندهبعش یکیا ینیدلوا بک كنوب هک « ردیغامریا
 یا كتالو «كردلک ندنغاحنس هربد سرد هرق

 كنا: هسيا نرد قاو .ریشلرب هللانردقا هد رغ
 یسب رغ مسق نوت كتالو .دكربک ندنتهجهوقایو
 . رالپوط ینهایم

 ی زاب « هد هبسبآ قول وص هدایز نیشذق یساوه

 ۰ بولوا مالغا_ ص هرزوا تىمو و فبطل كب

 تعا لا ردوا كب "یرلرب قاقاطب و لهمتیص

 كراش و هدنتهج هوقای هللا رازابیکی یی هدنتهج
 یضارا هدنفرط ںرغ

 هوصوقصوصمالعو یرلفرطرت اس

 ردتبنم كب یهح قرش بونح كتالو هلسهووا

 زا و قلشاط هرزوا تموم

 «هدهسیا تدنم

 دوخ فالو «رادواح «هب را ,یادفب نالو

 «موزوا سونک «نولوت هلئایوبح راسو هيلو صاف
 هدنغاحتس بوکسا «ردنراعندنعا ون | كرل و موه زبس

 .رولوا لصاح ید مجرب و نویفآ «قوماب هجم ربآ
 دّوانرا كنتهح نادب افلاق ص وصخلا يلع و یرلهوبم

 كنسهووا هوصوت « یسالا روهمشم رلکع د ی-الا

 كنب رلراوج بوکساو یی را هویلشا كرازابیکی و
 یجرب كنهناجوق . ردسیفن كب یس هویم عون یه
 ی رع لا و مارا و یس هل و صاف كي وکساو

 - زا تیافک ههیلحم تاحایتحا یریاخذ كنتهح
 «بولوا هدایز ینالوصع كنب رلف رط راس عدس

 تالاوبخ ۰ ردراو ید ناحارحا رادقم لحخ

 كنبرل هلاب و اع ۰ بولوا قوج ید یسهیلها
 یک هلکرخ نو وڌ «رغیص هلی سهدعاسم

 كتالو «هلذلواییا كب ئراسدحو لترنک. ینانا ویح

 الام « بولیرید شیت تاناویح یلیخ ندنفرط یه
 ندنالوصحم تاناوح . روللوا جارخا هب هبینحا

 یک ریثپ «غای .یرد «یغاس قرهلوا

 یسهاضف « بولوا هدا ز قوح ندهیلم تاجایتحا

 « بولوا قوج كب یرلنامروا . رونلوا جارخا

 ندننادقف كرالو « هدهسیا یواح یراحشا فلتح

 یالوطندنشو قازوا كب ندلحاوس كتکامو
 زکلا ندرلن وب

 : روش وا هدافتسا قحم « بوللوا مطق

 شد رش

 نودواوهتسارک ندااضتقا هحنلحم

 هد رلغآط

 حارخایرب چیه زونه «هدهسیا راو رلن دعم فلتخ

 .ردقوحیرل هحیلیا و یرلوص ندعم .ردهدقماعلوا

 کلین « زوموط « ییا « تروق هیشحو تاناویح



 ص و ق
 ؛ردقوح هدیاتاوبح وا «بولوا هراس ناشواط

 یاحارخا لیخ ندنو < بولیاب داروک ندنرلیرد و

 ؛قلغابد ,قلیحویق «کالیج ریمد هیلحم عیانص .ردراو
 تایناشحا یک یحسن هفلتم تاس وينمو قلحارم
 ترا یا راه مروک هب ل
 هللا هعونتم ا ندرمد هدنرزر

 ۰ ےلک هدنفرط یھ كتالو .رلراباب رلیش یراکلت

 جسن ,رلیش یک زب « یلواخ < رکی « هداحس
 ۱ . رونلوا

 ا یالو ه وص وق یک ولد هد راق ول

 كنهنودک اموندنرادقمرب كنهنسوب هلیسق رب كغل دو
 اکوا ید یسلاها « هلغاوا بک ندنفرط تسوا

EPIاه رام ها نیم تایل وب اردن  
 رب هدنقح یسوف زادقم «ندنفیدملوا ارحا ربرح

 نوکسكب كن رافرط ضعب «هدهسیا صال د یش

 .ردظوحلم یسلوا بی رق هنویلمرب « ًارظن هنفیدلوا
 بوکسازکلاب «بولوا دارا یسیلاها كنمظعا مسق
 كرت رلناملسم هدنتهح قرش بونج تنغاحنس

 هدنسهطخ رازاسکی .ردهریاسو راغات راناتسرخو

 قانشو و دژانزآ ییلاها كنغاحنس رازایکی ید

 "الماک ناع رنک تانع اس هحلشاطو طاتحم قرهلوا

 ۰ رار نالوا دودعم ندقلد وارا .ردقانشول

 لامشكنغاحنس بوکسا هل راقاحنس را
 نالدا: درزوا تن شک ۱ هسا مد رقرط تاو

 لوف نانوا د شال هحرلاروا و راتاملسم
 داراسق ودوتروانانلوب هدتسلقا «نولوا دوان زا ا

 ءردوالسا قرلوا یلبرص ایو رافلب یس زج مسقرب
 توکسا .ردششالوالسا هایتوق اسیلکو بتکم ایو

 تیمومت هدرلرپش ضعب یک هنتشرپ و نیدزرپ و
Eچ وا كنيلاها هحیهذم  

 نایتسرخ یب ر سم یا ا یسهدایز نواز
 ۰ ردهراسو

 ندکهابوروآ نده رص هما اد نیکتالتم

 بوکساینی زکر كتالوو یریبک طخ لوبریمد
 نالی ربآ ند اب یک یی .قش یاس

 زر ات هر یتیم ییهترب

 یخ یتراجت كتالو «"ندنغیدلوا لصاو ههچو

 دوم ا ی اسا هدهبیا شغا لیست

 . ردبرک كپ زونه یبهدر

 ص و ق ۳۷:۸
 ینی دلشالک [ندلودح که درز «یالوه وص وق

 ریارب هلرازکح «بولوا مسقنم هغاجنس " * ۳
 یر ار یاستسو هبحا ۱۰ «اضق ۷

 . ردیواح ییهرق ۳۱۲۰ هلرلهصقو ررش نالوا

 هیحات اضق قاجحنس

 بوکسا ١
 هناخروا

 لقب بتشا
 هجا هناحوق

 اع بوکسا

 هوطهرق

 هعر هوتاموق
 هتش ودار

 هقنلب 7

 هنتشرب ۱

 نالیک
 هوش هرب هنشرب

 نیرتطو

 هچ ورتم

 هچفوخار ن رزرپ,
 زا وتسع نلدناقلاق نیدزرپ

 سبلاق همول

 كا |
 هوقاب

 هئار

 همش وعز ر

 رازاییکی
 شورا و ید

 شنا ریو

 را زاپیکی هق رهنا ور
 هچ رتشل

 روپ و
 ۱ ٣

 تارق ج
 هوازر /

۱ ۳ 

 ۰ هجلش اط
 اکو درب لول هر 4

 ندنسهربخا هيرا هیسور الو هو ص وق

 هنتشرب و شین و قلوا هیفوص یزک « هج وا
 قرهلوالیکشت « هرزواقفلوب عماج ید ی رتهج
 رازایکی هاب ذاا نکس هنتشرب مر نده راحم

 نرزرپ ًارخؤم و ؛ شفلوا هوالع ید یتهج
 هتالو و هللا كف ندشالو رتسانم ید یعاحنس

 «بولوا قاحنسرب هل راراوح ید كا و «قاحلا
 . ردشٌلوا ذاا سا الو لس توک

 نجرلادبع» و «یصوقندلاءایض» 1 ۳

 تعحام هنن رلهدام « انسا نا ۱ فا

 [ ۰ هلروس
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 | قوق
 هدنسهبصق ( نوترام ) كنتلابا رشقرو هد ۸

 یلغوا كنيربجتر كلتفج رب یسدنک و ؛شموط
 كلیجیک « بولي زای یرفن هب رحم « هدلاح یفیدلوا
 زسملعم قثیهو هبضاب ر مولع نالوا مزال نوجا

 9 اجمردت « كرههرکوا هندنک یدنک قرالوا

 تحایس هرازکد قازوا . یدا شلوا یادوق

 هعفد چا «بولوا ا ندنفرط قلود کا

 (قتیهات) یتحایس یجنرب .ردشمتا رود یخرا ةرک
 یروصندنکو ا كسشرک كنهرهز ندنسهرب زج

 (سقناب)ندنفبایراو هایت رومأم كتا هتناعمو ريس
 ارجا هدنح رات ۱۷۹۸ هلبتقافر ك ( ردنالوس ) و

 اق یلحأوس كنهدنالز یکی هدنتحایس و «پودا
 كنهرب زج کیا نالوا فورعم هلمسا ولو «لیبعت

 فشک ( یزاغو قوق ینعی ) یزاغو یک هدنسهزا
 (روتناوآ) و ( نویسولوزر ) هد۱۷۷۲ .ردش |

 یغیدملو بولوب رلهرق هدییونج بطق هل رلهنیفس
 هدرببک طبح رحم هنس چ «قرەلوا ا هفشک

 رلهرقتیمهانایاش هدیب ونج بطقو ؛ شا تحایس
 یی هدنربس یانئا .بودانانئمطا بک هتفیدعلوت

 . یدشملیا فثح یخد یتسهر زج هبنودلاق

 ایسا هلا ابوروا ندنلامش كناشمآ .هد ۰

 یغج هيم هلوا بولوا نک یرحم قیرطرب هدنسهژآ

 هب همیظع تحایس یجنچوا رب « هلیتیرومأم یقیقحت
 هب یلامش دمحنم رحم ندنزاغو كنرم « بوقیج
 سوم . هرکص ندکدتا دهج هدایز هنملقوص

 ربمعت یسیک «هدنکیدنود یرغوط هبونج «بولوا
 هنسهرزح (یاواه) ندنربازج ج.ودناس .نوجا

 یسهیشحو لاها كنهطاو هد ۱۷۷۹ «هلغمارغوا

 قوق نادوتق ِ ردشع | تافو قرن الهراب ندنفرط

 مدآ رب نونف بو روسج ردا فافختسا یلاپمم
 ینیدایغوا درک و هتس هف اط قبعم درک «بولوا

 هناراکتیناسنا "هلماعمکیدتا هنسهیشح و لاها دارلرب

 E افارغحو زی هدننیب یاتماو نارقا هل

 Sr A .ردشعا تمدخ يلبخ هنونف

 « رشن هلئاعفد < بونلوا طض ندنفرط یتیعم و

 ایلارتسوآ ی مسا .رددملوا هجرتید ەەرتاسةنسلاو

 .ردشاوالع هرلرب قوچرپ هدرافرط راسو اقیمآ و

 ق و ق
 هرتلکنا(1. (6001)--سماحنادوق

 «بولواندننیحایسونو رع ربهاشم

 ق و ق ۳/۹۹
 (Ch. Paul de Koc kK) -ودلو 4

 ندنناسیونهاکح ریهاشم رز و

 «شمغوط هدنسهبصق ( یساپ ) هد۱۷ ۹٩ «بولوا
 یلکنملف لصانعیردب .ردش اتافو هد ۱۸۷۱ و

 مادعا هوا ندندلوت كنسيدنک .بولوا فارصرب

 ا نکنا هدنشاب ۵ ی ۽ نجا

 یلس و هرکص هنس ییا : هدهسیا شا كواس
 یزویکیاوورتاتچاقرب «بوداباستناهناسدا «هلکرت

 یربش"یدابلصا هک ردشمزاب ییاتک هباکح زواحتم

 زار یرلضعب ۰ بولوا یرلباتک هناکحو نالوا
 قالخا رار هلغاوا یلهحنلکا كي « هدهسیا هحقیجا

 كم ومع رقح < ندنغیدلزاب هدنلو دیقنت یهبموم

 . ردرلشلوا یغر رهظم هداعلاقوف

Archipel de Cook E ES 

 رکید 0 | یرلهطا قوق
 هدنمسق ایسنیلو دریک طیحم رح ( 1107۲۵۲ )

 نیس مرا یراحی جک و هللا 1 وماس

 هطا ٩ هجیلشاب ۰ بولوا یتشیه هعمتجم ریازج رب
 «هدلاح ینیدلوا بک سم ندربازج كجوک مقاطرب هلا
 ۱۹۷۲۲۸ ویونحضرع ۲۷۱۳۹ ۲
 ۳۳۳ هدنر درا قرش لوط ۲۰۰۳۲۰ ها

 ه دلم رب شینک هرتموایک ۹ و نوزوا هرتمولیک

 یسهیحطسهحاسم كنم رانالواینکس لباق .رولوادتم
 . ردیشک ۷۷ ۵ یدلاهاو هرتمولیک عبح ۸۰۰

 ۳۷ یو كن ( هغنوتورار ) نالوا یرلکوس كا

 ییهرتمولیک ۱ ه ینو كنیرل رکید «بولوا هرتمولبک

 < بولوا هحعفتح یسکیا رب زکلاپ . زنا زواج

 هلرلابق و راغيص ىس هلج و قلآ كب ىروصق
 هدنتحابس یحنحوا ندنفرط قوق نادوق .ردطاح

 .ردرلشعلوا فشک هد ۱۷۷۷ یی

(Détroit de Cook) ۳۳۵9یب  
 ینیدلوا 1 كنهدب الز ۱ یزاغوقوق

 زاغورب نیرد نارنآ ندنربرب ییهریزج كوسب کیا
 لحاس«ردهرتمولیک ۰ و ۲٤١ ینو «بولوا

 ( نوتفنیلو ) نالوا یزک كرجهم هدنسیلامش

 یسهبصق ( مهناب ) هدنسب ونج لحاس و یربش
 در هر زج كتر هدنالز یکی لوا ندب وا .روبنلوب

 قوقنادوبق هدنخرات ۱۷۷۰ زاغو و .نکروللوا

 . ردشٌملوا فذک ندنفرط



 قو ق
TNامش یاشسحا ( 160150016 )  - 

 هعساو ايق نوىنىمود ەدىل ۱ یاوسفوف

 اناق ) هک ءردرپن دنا را )نیو ایفا س

 رلرب نوکسم ريغ « هلجورخ ندنلوک ( واقسو
 كرللوكق وجر «قرهقا یرغوط هب ین رع لامش هدنجلا

 ندنایرح كل هرتمولیک ٠۰۰ «هلباذخا یخ دین راقایآ

 .رولیکو دهن وق (هواذنوا)كنسزاغوت نوسدوههرکص
aT ۰دا انا  i RF 

 ردهرتمولبک ه هدندصنم و هرم

Inlet) | 1یاق سا ( 05  

 ته اقا E اخر دا روت

 ۱5 هلا 0۹ هدنس ونح لحاس كنسهرمنک ةر زج

 .ردوق رب هدنسهزا یلامش ضرع ۳

 ن عش

 فرغ بونج كنسهر زج سیرق ۱
 مان كنسهبصق فاب عقاو هدنلحاس | ۶۳

 [ .هلروستعحاص هنسهدام «فای» ] .رد رکید

 00060 , ( هب و وقس هل رب د مات 1 9

 كنیطسو یاش مآ ( ۹۵2014 ] و

 طبع رح هک. ردقامربا ر هدنتموکح (1وغاراقن )

 ۵۰ كنبزفروک هقسنوق یی هدنبرق یلحاس لدتعم
 هر یلاش تیغ . هلئاعن هدنقرش ردق تموم

 دلم هه خر کیس نوش تدمر ؛قرهقا یرغوط

 وا و ؛ رولوا لصاو هندودح یموکح (سار

 یدودح تكتموکخ کیا «هلماود هدننا رج هدتماقتسا

 « هرکص ندنایرج كهرتموایک 1۵۰ « قرەرآ

 كرهدبالیکشت یوم (سوب دآ سایسارغ) هدننصنم

 ۲ ۵۰ ارابتعا ندندصنم رولکو د هننزیکد لتا

 دعاسم هنسلشیا رولاوو نرد ىلع کالهرتمولیک

 تكنافس كحوک ید یسیراقو ندنوا «بولوا
 یرلشنا یلتعرس مماط ر «هدهسیا حلاص هن ریس

 قجنآ قم ید كس موق
 هنسمرک كرایک كوب « بولوا هرتم چوا ییا
 هدننصنم .ردراو

 ۰ ردعنام

 كنيح ( 1601216001 = 100010 ) | * ۰ ب هم

 (ینناش) ندنسهلامش تالایا ] 2 3 یسرت
 هدنلامش هرتمولیک ۳۲۰ ك (نآو یان) و هدنتلابا

 ۱۰۰۳۱۸۲۳۷ هلا یلامش ضرع 2 7

O ETری  
 هلا قرش ناتسکرت و تبیتو ناتسلوغم ؛یسیلاها

 ۱ قو ق ۳/۵۰
 ضوصع هنسهبناح ور ءاسور كرللوغمو قرا كلشرا

 .ردراو یرلرتسانم قوحرب هل رلهسردم
 هیقودابق كنبل وطان 1 (000050) ی 1

 «بولواهبصقر هدنسهعدق هطخ ۱ و

 كنوتزو هدنساضق نوتسز كنغاحنس شعر موبلا

ICEعقاو هدنسیپرغ لامش  CA 

 . ردنسهب رق

 دل وک » یعی ( Koukou-Nor ) ی

eنالوایانمه كناتسلوغم « 2  
 لیح و ۱ 1م یر تبلاا عساو

 یسهتروا « بولوا لوک دلویب رب هدنبرق یدودح
 لو ٩۷۲۳۵ هلبا لا ضع ۳۳

 ۲ ۰۰۰ ندر یاذدح یحطس . ردعقاو هدىقرش

 هلراغاط كسکو ندفرطره « بولوا عفت سح هرتم
 ۱۰۷ یو هقرش بونج ندیییغ لاش .ردطاح
 یلنرد ۰ ردهرم ۳ کا هدنرب شینک لا و

 بولازآ هکدتیکو .ردیازوط ییوص بولوا زآ
 یر «بولوا هطا شب هدنجا .ردهدقنرا یزوط

 تماقا هدنوب 5 رد راوی رسام همال رب هدنرزوا

 -راح :هدنفیدکوط لوک نیشبق زکلای رلهمال ندا
 8 ندننیدٌملو قیاق  بودا طالتخا هلج

 قوح ینبلاب كلوک .رددوقنم یرلطالتخا هدرامسوم

 ءرلرویملس ی تتعنصقلیحقبلاب لاها ناو «هدهسبا

 هصبق کیا هلی رامسا (لوک هرخ) و (لوک نیاخو)
 . رولیکود هلوک وب رلهرد مقاطر هلا رہن

(Prov. de Koukou-Nor)ٿllıl HEE 
IPلیکشت تلایا رب عبات هنیج  

 « بولوا رب رب
 نالوایواح هدیبقرش ناتسکر تو هلناتساوغم الاش

 «تبی ندنفرط یبرغ بونج < هلیتلایا (وسناق)

 او دودعم ندناتبلوغم و ردا

 - یاهتنم «رددودح هللا نيج سفن ید اقرا

 هدنروص كجهدا لیکشت هداح نواز رب هدنن

 ااغ « تولوا رب رب نوزوا دم هبرغ ندقرش
 ًابونج «هلیسهعفترع لابج (ناشنان) و غاط نوتلآ
 ینیدل وا نر هلراغاط اکو هرص رب ید

 هدوشایرغوط هنیح سفن یراپناو لابح «هدلاح
 .هتروا کویب دا كنهفترع لابج نالوا دتم هدنچا
 لاوحا . ردیسهلسلس (نول نوق) نانازوا هدنس
 «بولوا مسقنم همسق چوا هجهیضرا تعیبطو هیعقوم
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 ف و ف

 رش رب یزکص كنتموكکح ولرو هدنسیب رغ | كنلوک (رووقوق) یهدمسق لامش قرش یسیجنرب
 (مادباز) کهدتهج یبرغ لامث ییجنکیا ؛یسهضوح
 کهدنفرط قرش بونج هدیسجنچوا ۰ یسهطخ
 دح یسهطخ ماداز . ردبس هل اب ( هلو نودوا )

 نو نالوا یعاشرا هرم ۲ ۸۰۰ هرزوا یطسو

 رب هدنتلا یعافترا كتبس . بولوا ترابع ندهلباب

 لزوط قوج رب . رودبا لیکشت قمصاب یجنکیا
 كي یسیضارا تعارز لباق «بولوا یواح یرللوک

 ول شوق . ردکرس كي یرارب روععم و زا

 قش ییهطخوب رلغاط قوج رب رکید هلیسهاساس
 هایم , ردروتسم هلراق یغوح كرلن و « بودا

 دیدبان هدراقاروج «بولوا كريس و زا یسهراج -
 ره یسهضوح رولوقوق . رولوا بصنم هرللوک ايو
 بصنم هلوک ه < بولوا طاح هلراغاط ندفرط

 یرلیداو دارلهرد راسو داربن کیا روک ذم نالوا
 افترا ۳ ۰۰۰ هسا یس هل اب هلا نودوا . رد واح

 .همظع را كنبح «بولوا ی كنو هدنرلع

 یرالوک قوجریو ینعبانم كن (وه غنآوه) ندنس
 ءهدلاحییدلوا یغاشآ ندیلامش ضرع ۳۵۰ .رد واح

 هدزوع «بولوا هداعااقوف یدورب هلبسح یعافترا

 . یا ردق ههکرد ۲۵ رفصلاتح هرارمانازبم

 زول چاق رب بوسنم هنتیسنج ( توغنات ) اذه عم
 كنتکام ( رونوقوق ) موملالع .ردراو یسلاها

 - هیبرغ تهج هلیمسق یجنچوا وبشا صوصخایعو
 یلاوخا « بویملوا فشک یفرطه زونه كنس
 یسلاها كنهعساو تكلم وا نوت . ردلوهح

 «توفنات «قوااق .بویلوا زواحتم ی ۰
 .هدلاح یرلتدلوا ترابع ندنلئاق هرناسو توفغناتهرق

 یسریدنک كن هلسقرهو ؛رلردمسقنم هترمشع ۹

 . رلرویناط یتلود نيچ اتروص رلنوب « بولوا
 كتکلمرایلنیج .رلردرک امغی وهبجوکی سلاهارثک |
 هکمشلرب بودا ترڅ هرلرب ضعب هدنتهح قرش

 ۰ ردراشمالشاب

 ییدلنید ( لوک ) هربن و ( رو ) هلوک هدنناسل لوغم
 رللوغم قفص نالوا كعد ییام ینعی كوك قحن ۲ .رویلیشالک آ
 یتنسهلک .( لوک ) هسقو ء.راردبا طفل ی ( رو ۶
 ؟ردراشع وقهلاح و یقرهرب دشالنیلاق هرزوا یرانداع رابل اپ وروآ

 ,Kouka) 5001:2003)هواق وقدوخاب ) بم بم
 لحاسكنلوک داح هدیطسو نادوس هف وو

 رب كنوب یرکید و هدنرانک كلوک یرب « بولوا
 ندمسق کیا هرزوا قلوا هدنب رغ ردق هرتمولیک
 یروسررب یرتا كرب یه .هدلاح ینیدلوا بک

 «ینیرمشعماج چاقرب «یرلهشراچ یسهداج كویررب و
 ٩ ید اس « یی رس مسج نحو هم اخ ون رو

 كنيطس و یاشرفآ هردرا ورا كلغباو یسلاها

 ۔راجو رازاب .بولوا یربش كلشيا و هاکتراجت دلا
 ترغم « رصم « نازف < تر سلبارط هگنتسش

 شعالپ وط بولک ندنفرط یه راس كناقب رفآو
 یلوصانادوس یراهناخ . رولپ روک نیحایسو راو
 شلوود «بولوا ترابع ندنرلهبلق ناص هرزوا

 كجهدبا لیکشت قاقوس و شدلپای ندقاریوط
 ریش رب انداع « هدلاح یرلقدلوا تم هدنر وص

 كرېشو هدنحراخ كراروس . رودا زارا یتروص

 ماطر كرسو قینغاط یخد هدف هوا یمسق یبا

 . ردراو رلوا

 مناقو هدنفرط قرش كنلوک د اج هامسا و

EEEیرلب راق  بولوا یوق یجئز رب ید  

 ۰ ردروپشم هل رلتفاطل و نسخ هجاد و

۱ Iles Cocos e 

 e ی ۱ یرلهطا ۹9 و

 درفنم قوچ رب هدریبک طيح رحم و یدنه طبع
 هجورب یرلهجیاشاب « بوایرب و هرلهطآ عمتج ای و
 ؛ ردسا

 كس ربازج ( نامادن1 ) هدنزفروک هلاک
 یرلکوس كا «بولوا هعمتم ریازح ماطر ةا

 ۱۰۳ یس هتزوا كنسهطا هقوق كو نالوا

 هرتمولبک ۳ یک او ۱۰ یون .ردعقاو هدیلاش ضرع

 ۰ رد روتسم هل راجاغآ هقوق «بولوا

 (هدنوس)و ه دی دنه طرح رح هد ونحاهد

 رب هدنسیب رغ بونج هرتمولیک ۱۲۰۰ كنبزاغو
 ( خنک ) مولا « بولوا یقاط همت ریازج
 [۰ هلروستعحاسههساو ] راردفورعم اهد هایمسا

 (هفنوت) هدنسبیونج مسق كرببک طیح رحم

 ۰ بولوا هطا رب ید هد لاف تنس هعمتح راز ج

 رازجررکید س .ردفورعماهد هلیمسا ( اهون )

 .رلند ید ( قولتروم ) «بولوا هدیماط هعمتح



 كاوا
 اقا و هدنسلامش مسق كلدتعم طرح نخ

 قرلوا هدنسشراق یس رغ لحاس كنخزرب
 ۲۷ ۶۵ ۳۶ ملا یاب ضاع و ۲

 ۸۰۰ كنب ریازج سوغابالاغ و هدیقرش لوط
 بولوا هطا رب هتک كاش هرتمواک

 كن رایحوآ هنلاب و یس هرماد طبح هرتمولنک

 هبهطا .ردراو یفامترب مالغاص نالوا یهاکتعجار

 ( یزوح ناتسدنه ینعی ) هقوق ناریدنازق یمسا

 . ردشلوا فلت یغوح كس راحاغ [

Kk ( e ) ناتسکرت مبات هنیچ 
 - راب و هدنساضق دنقراب ڭنبقرىش ۱ راو

 ۱۹۰۷ قرهلوا هد ونج هرتمولیک ۱۰۰ كدنق
 «بولواهبصقرب عقاو هد داور نالوا یعافترا هرتم

 سل لدو نادنلق هدنراوحو یدلاها ۰ ٥

 « ردراو یرایک سنجرب نالباب یرللاش

(Cockermauth) ۳هرتلکنا  
 هدنتلابا دن الريم وڪ ك توم ود

 هدنسی رغ بونج هرتمولیک ۰ كن ( هلسلراق ) و
 لحم كنب رلرهن ( تنورد ) هلبا ( رکوق ) قردلوا
 رمد «یسیلاها ۱ ۵ «بولوا هبصقرب هدنسقالت

 هلتاجوسنم قومایو كوو یرلهناځغابد ءینقوم لو

 . ردراو یرلهقراف هراسو باروجو هلیناف

 اب رتسوا ( Kockelburg ( 1 یک

 ارت ) كنلود ناتسراح و دوم و

 ولیک ۲ كن ( هولافسبا ) و هدنسهطخ ( هناولسن

 رب هدنرزوا یربن (لکوق) و هدنسیغ لامش هرتم
 كن وب تلایا ینیدنل وب لخاد 1 بولوا هصق تكحوک

 : ردایسم هلنمسا

 هدسونح یاشتها )0guimb0( ی

 نالوا یانه كنتموکح ا
 ولک ۸ كن (انرس) نالوا تلابا رکو هدنتلایا

 یاونج ضرع
 كت د 7 هدسرغ لوط ۷۳۳۳۹۰ هلبا

 تلایا عقاو هدنس ونح لحاس كحیلخرب یبدلکود

 كب ءییلاها ۷ ۱۰ « بولوا هبصق رب یزک

 رقاب صوصخا ىلعو ینراجت كلثيا ؛ینامل مالغاص
 رمد ردق ه (اترس) یتیدلوا یسلکساو یناجارخا

 هماقاتآ الامش یلایا وبمیکوق -- .ردراو یطخ لو

 هحایسم؛تولوا دودح هل رلتلایا 1 وغاعن وق ۲ اونو

 قرەلوا هدشسونح هرنم

Vor ۱ لو ق 
 ییلاها و هرتمولیک مبرع ۳۲ ٤۲۴۳ یبهحطس

 یسهبصق (انرس) یزک ص . ردیشک 4 ٩
 هردمسقنم هب اضق ۵ «نولوا

 .هطا دیره مع قوت (Coll) ۱ ل ۲

 فو «بولوا ندنرتیونج كلا كنبرل ] ك
 یجقیلاب ةفاك ؛یسیلاها و هزتمولبک ٤ کا ۰
 .ردیشک ۰۷۲۰ هرزواقلوا ملکتم هلیناسل قیلاغو

 هدنسیب رغ لامش كتهسور (1:012)

 يا کاش ا دمخنم رز الف
 ترابع ندنسقرش مق كنەينوبإال EE زکد

 ید ندنتهج برغ . بولوا هریزج هبش كوي رب
 هردشلربآ هلرااوک هرصرب رولیکود هنبربرب ندهرق

 هلبا ۳۰ و یلامث ضیع 19۹۱۸ ۰
 ندرغ«بولوا دتم هدنرهرا قرش لوط ۲"
 قلغاط قهج برغ .ردهرتمولیک ۰ یو هقرش

 افترا هرتم ٩۰۰ ىلع كسکو كا بولوا قلابقو
 طاطحا بسک «هقدنازوا یرغوط هقرش .ردهدنع

 . هرد ولم هلرلراق یدمرس هدنس ونج مق .ردا

 . ردراو یرانامروا یواح ین راجاغآ ماج و یر

 کویب كا كنرابنا . ردقوچ كب یرلیاچ هبرااوک
 كنرابنا .رد(یولو) نالوا یون هرتمولک ۰
 یرطهناه .رونلو دمحنم یآ ۸ هدهنس یسهلج

 هلقلیجةیلاب هدنلحاوس ضعب زکلای ۰ بولوا یلاخ
 رادقم رب راشای هدنلاح هبجوک هلبریروس نر و
 ۲ ۰۰۰ نیزاب هنسهیلاش لحاوس .روینلو رانوبال
 هنیروم «بولالپوط یجقیلاب وانیدناقساو سور ردق

 لکناخرآ هرب زج هبش ءرلردب | دیص كامسا رتاسو یتیلاب
 « بونلوا هرادا هدننروص اضق رب قحلم هتتلایا

 كحوکرب یانمه نالوا عماج یبیلاها ۷۷۰ یزک

 . ردهصق

 ر هدنشالو نوزب . هل «
 اا ا | یعاط تالوت

 هاسلس ندا دیدح ینسهیونج دودح كتالو هایمان

 هناخشموک هلا نوزبرط « بولوا طو ص هلابح

 هدنسهژا یراقاحنس كبناح هللا نوزیرط هدعب و

 قرشكنيل و هربت «بولوا دتم یرغوط هیبرغ لامش
 كا .رولوا یهتنم هننورب ( یلهرک ) عقاو هدنفرط
 ۱ كلەرتەوليك ۰ ندنرپش نوز رط لح كسکو



 ل و ق
 .راقح ردقهعافت را کالهرعم AS بول واهدهفاسم

 .ردیرص كيو لکشتم ندهینکرب "یضارا
 هغاط هرق اربخا 2

 را

 هدنسقرش لامش هرتمولبک ٩۲ كن هنتج «بولوا هبصق
 یساضق . ردعقاو هدنرق یبانم كن ره (هرات) و

 ENE < بولوا ترابع ندهرتمولیک عب رح 7

 ۰ ردراو یبیلاها

 RE ] نیشالوق ۵ ة ال وق د وخاب 7
 غاط هرق قرلوا هدنبیغ یابتنم كغا حنس و

 هغاطدرق كن زك «بولوا اضقرب هدنن رق یدودح

 «قرهنلوا لیکشت اضقرب ندنسارق نالاق«هنرزواکرت

 «سناریو .ردشل وا ذاحما re ىسە رق( كىوھاش)

 ندەهرق ۳۲ رار هل رل هیحات هشرهنا ور و چاوقىوم

 ۔رواو قلغاطیمظءامسق كنسيضارا ؛بولوا بکس

 *"یضارا رادقم ریو یرلوص لزوک ءقرلوا قلنام
 رصموهب زا ینالوصحم هحلشاب .ردرا وهدیس هعورس

 ندرسموق و هدله هحهدایزو یادغب رادقم هلا

 تراس یسلاما و مالغاص یساوه

 دیق رب هدنقح یسلاها رادقم . ردرلمدآ روسحو

 ملسم یمظعا مق . یدمهنلوا سرتسد هح

 هدف هلسناسل قانشوو

 و .هدب E وا نر و ۸

 رم بار سوشا | وا لوق
 یساهک «ردنلاها تفنصر ناس هدفا طلا دا 9

 دلوتم ندنجاودزا هلرابراق یلرب كنیدارفا یرجیکی
 رر هدنلباقم یراتیفاعم ندیکریو رنو < بولوا

 یف اظو هیطبضو یارادلیصحتو هکملسب ناویح
 ۰ رلرید اغ شاب هراس ر .راردروح هب افا

 رهاشم هسنارف ((0106۳1) ۱ ٍ, 7

 ۵۱۱۱۱۱۰ ترلوا ندو ۱ تربلوف
 تافو هد ۱۱۸۳ و ۰ سوط هد ( سر )

 ۳ هر دنک واو یول یج درد نوا .ردشعا

 « هحهبلام روما < قرهنللوا هلاحا تراظن چاق

 فراعمو «هج هیلدع «هحهب رحم غوق ؛هجت راجت هحتءارز

 ِ ردنرابع

 بو وق یتساسا كنهرادا لوصا ییدمشو ؛شلوا

 .ردشعا داجا یسیدنک ینلوصا هجدو صوص لع

vor لو ق 
Colberg )هنا صوب هدهیسورپ )  

 هدنغاحنس ناس رک ۱ عربلوق

 (هتناسرب) قرلوا هدنبغ هرتمولیک ۰ كنيلس وکو
 اقوب هرتمولیک ۳ ندنبصنم كنوو هدنرزوا یربن
 ۱۰۱۰۲۵ تولوا هبصق رب یزکم اضق هدر
 «هفلتخ تاجوسنم «یرلهحلع «یتکمهب رحم .یسیلاها
 كلشیاو یراهناخکود ,یرلهقرباف هاغوطو نوتوت
 .ردراو یتراجت

 -اشم تنم رکا( 0010۲00166 )

 « بولوا ندنشقرشتسم ربه 0 قوربلوف

 هد۱ ۸۳۷ و «شمغوط هدهردنول هدنخرات ۱ ۵
 « بولیردنوک هناتسدنه هل رومأم . ردشعا تافو

 هداروا هنس ۳۰و ؛شلوا یثتفم هیلدع هدهتکلک

 اس کسا صوصا ىلع و ییهیقرش ةنسلا ؛بولاق
 لمکم ینسهدیدج ةنسلا كناتسدنه هلیناسل یرکسن
 « هلتدوع هبهردنول « هرکص ناک دن کوا هدنروص

 4 2 رات لاوحا داد نه هب اب وروآ « قرهلوا یجرب

 رو یک E ام همکح و هسدا و

 نیت مشتسم یهدهردنول و « رشن همهم تالاقم و
 ۳ تتک قوحرب . ردشعا E یتعج

 هنتکر شدنه هدننافو .بودا عج ید هبقرش راث ]

 . ردشملیا عربتو ككرت

 هنلالقتسا كناو ( ۵

 كن هطورشم تم هل 0 ساتل وف

 نع « بولوا ندرلندیا تمدح هدایز كلا هنسسأت

 كناشاب راتع یغوا كناشاب ىلع یینلد هب لصا

 نانو و ی ندنطوقس دا رابانلد هت . یدا یدبط

 -اضعا هتقوم 0 «بوشیراف هنناصع بارا

 چاق رب هدننامز یغللارق كنوتوا ؛ شهلو ندنس

 د ليڪو شاب قلهزارب « قرهلو هدتلاکو
 . ردشعا تافو هد۱ ۸۸ و ؛شلوا

 ینرغ لاش كنیچ ( 1100104 ) ۱ ال

 ا EY عقاو ه داتهح

 س یزکیص كنتلابا لیا هلرکید مانو هج لوق هدنس
 رب یبا نلکود هنل وک شافلاب « بولوا هبصق

 هدنفرتش و ۰ كسدودح هبیسورو هدنرزوا

 نيچ راس . ردعماج ییلاها ۱۲ ۰۰ و عقاو
 «بولوا طاح هلروسرپ لکشلا لیطتسم یک یدالب

 توکحنیچ یسیکیا ءیسشراجو رازاپ كایا كب



 ل و ق

 ۳۱ ها ارج هم سل رم یدقرط
 عساو هدنحراخ و یساسلک ینا ۰ یسهنا کیا

 تم یمظعا مق تكنسلاها ۰ ردراو یرل هجا

 .ردهریاسو سورو لنیحو وجتام یروصقو دلرتو

 ًابرغو الاش یلایا لیا هلرکید مان هلوق
 ناتسکوت ًابونج «هلناتسکرت نی هللدودح هیسور
 هلا هر راغن وج ید ندنفرط لاش قرش هلا ۳

 امدقم . ردهدناکش ثلثمرب مظتنم ربغ «بولوا دودح

 ا ةا بولوا كوب اهد تلابا و

RARE ۳یسیلاها و هرتمولیک مب  E 

 كنبح لوا هنس زوتوا E .یدبا نیش

 -هرص مایق نالو عوقو هدنمسق ییرغ لاش نوتب
 لتشهد رال نالوا زسلاثما هدکلشکن وز داش

 قاود هیسور «ندنرلقدالشاب هماع لتق هدنروص

 هد۱۸۸۱ و ؛شلوا روح هلاذشا کلم هد ۱
 تاعا ۷۰۰۰۰ ,هدنکیدشا هداعا هنبج یکم
 كالهرتمولیک عبح ۱۱ ۲۸۸ نالوا نوکسم هلا

 تكسکو و قلغاط یسضارا . ردشموتیل۲ ىل

 دودحو ( غاطالا ) هدنسهیلامش دودح .بولوا

 دعا لاصت ا ناخ) هدنسهسونح

 -احتم ییهرتم ٦ ۰۰۰ یرلهورذ كرلنوو «رولوا

 یبات كنو هللا ( لا ) نافآ هبرغ ندقرش .ردزو
 چوا لزوک یرارهن ( شکت ) و ( شاق ) نالوا
 (روتناربس) هدنسلامش مق .رودا لیکشت یداو
 لدتعم یساوه ۰ ردراو لوک رب كجو هلیمسا

 مجرب «هب را ؛یادغب «بولوا تبنم كب یسضاراو

 . رولوا لصاح هرناسو موزوا « قوماب « یراد

 «هلکرخ « ریغیص « نویق .بولوا لزوک یرلاع
 .ردقوح كب یرلیروس هبلها تاناویح راسو هود

 رو یی خو باما و
 .دعم راس هللا روک یلتیلکو دروکوک «ریمد «ریقاب
 بول وا سم هرژوا تیرثک ۱ یسلاعا .ردراو یرلت

 .ردبک ص ندسانجا راسو قولاق « زیقریق كرت .
 یموکح نيج .هدهسیدنآ یرلبا كب ر هلتقو .

 ندقملوب هد راج تابسانم هلا هسور ییلاها

 .ودشملیرک «ندنکیدتا عنم

Colchester ) Nكتهرملکنا )  

 كنهردنولو هدنتلایا (سکسا) ۱ ی

 ( هنلوق ) قرلوا هدنسیقرش لامش هرتمولیک ۰

Vê 8 لو ق 
 هرتمولیک ۱۱ ندنبصنم كنو و هدنرزوا یربن
 ۰ یسلاما ۳ ۳۶ «بولوا رپش رب هد راقوت

 كلشیاهدرهن نالوا دعاسم هنلوخد دریک كحوس

 < یراجت كوي قلعتم ههرباسو اخذ «یسدلکسا

 : یر 9۱ صیسود زا سس ندنراتعا سا

 ىسەقىراف هسبلارب كوين ردنا مادختسا هلمع ۲ ۰

 ۰ بولوا رپش سس یکسا ت « ردراو ناماکحتسا و

 . ردراو یسهقبتع راثا و هر هينا قوحر

Eبرغ كتهبساقفاق ( 0161106 ) ۱  

 ج ٩ وف

 كنبرلهطخ ( هیلرکنم) هلبا (هیترعا) ندا لیکشت
 «بولوا یعدق مسا كن راتهج یتوو موطاب ینعی

 یرلنویق لیغاپب همربص ایوک هدهنانو ریطاسا
 دلرابجیک فورعم هلیمسا ( توانوغرآ ) و هلیسلوا
 یسهعدق "یلاها .یدا روپشم هل رلتحایس هباروا

 رلینانوب .رلیدبارک امغیو یشحو من نکل روسج كب
 ا رل رحهم قاط رب هدنلحاوس كنهطخ و

 طض یهطخ و دادرهم روپشم . یدرلشعا

 ۰ بوک هنیلا درلیلامور کت ندنوا .یدشعا

 ییدمش كنهطخ و . یدششوا قاحلا هنتلایا تنو

 لاها «بولوا ترابع ندرلزال هجیلشاب یسلاها

 .ردراو یامحا قلوا یدادحا دارلن و هد یس هع دق

EE(رتسل وا )هدهدنال سا ((2016۲۸116)  

 هدنغاحنس (یردنودنول) كنتلايا ۱ رلوف

 ( ناب ) قرهلوا هدنس یغ بونح هرتمولب
 هدهفاسم كلهرتمولیک 1 ندلحاسو هدنرزوا یربب
 كلشيا  یسلاها ٩ ۰۸۰ «بولوا هبصق رب عقاو

 «ردراو یرلهش راف صعب هلى رلهناخغاید و یتراجت

 هسنلاو هدهیناسا ( 0۱۱۵۲۶ )

 ۷و هدنساضق (هقلوس) تكنتلایا ۱ هرلوف
 ( راقوج ) قرلوا هدنسیقرش بونج هرتموایکا
 هبصق رب هدشرق یصنم و هدنرانک لوص كنرپن

 روس هلاق ندرلبرع « یسلاها ۷ ۸۰۰ بولوا
 قیتسف «لاقترو هلجربو یساوه لزوک ۰ یم هعلقو

Eردراو یاحارخا  . 

Colchagua )یاقبسآ )  

 ا کج ليش هديب 0 اوعاشلوف

 هل راتلایا وشروق ۱و اساس "الا «بولوا

 هرتموایکم ب ص۹ ٩ ٩۸ یسهبحطس هحاسم هرددودحم

 و ردیشک ۱۰۹۰۰ یسیلاهاو

 ۵ ۵ و



: 
 9 و

 یزکص «ردقوج یرلرتسا هلبا یک و ی 9
 . ردیسهبصق ( ودن انرف ناس )

Culm, Kulm ( ۱ 3 ) ینرغ هدهبسورپ 

 .احنس (ردرونرام) كنتلابا هیس ورب

 یزکص اضق هدنسرپ رع بونح ا هدنغ

 هلناف و هخوحو یسلاه, ٩۹:۰ «بولوا هبصقرب

 .ردراو یرل هقشراف

 - ارتسا هدنرول ساسل ۱۲ 0010027 ) 3

 بونج هرتمولیک ۷۰ كغروبس ۱ شو
 ربش رب یکم تاساسلآ یرافو هدنسیپغ
 هلا تاحوسنم ضعب «یسیلاعا ۲۳ ۸۰۰ «بولوا

 یرلهناتفود « یر هناخغابد «یرل هقن رب افه راس وهرعب

 . ردراو یسیضارا لزوکو تبنم هدنفارطا و

Eaیراقو كنهر واب ((201۳۳۵6۲) | .  

 ك ( تور واب ) و هدنتلابا هنسام ۱ بس ود

 « بولوا هبصق رب هدنسیغ لاش هرمواک 6
Okردراو ینقوم لو رمد و یسلاها . 

)c01menar) 1(هقلام) كن هنايسا  

 هزتمولک ۳۰ كنهقلام و هدانا ۱ وف
 ه ٩۰۰ .تولوا هصق رب یزکس اضق هدنلامش

 یرب ید هدنتلابا دیردام س ۰. ردراو یسل اھا

 یرکیدو هدنسقرش بونج هرتمولیک 4۲ كدردام
 کیا «هرزوا قلوا هدنلامش هرتمولیک ۳۳ كدیردام
 كنسحنکیا و ۵۰۰۰ كنسيجنرب «بولوا هبصق
 هنسجرب نوجا قیرفت ۰ ردراو یسلاها ۰

 یی (وعو رانلوق) هنسیحنکیاو (ایروا هد رانلوق)
 5 رلرید «رانلوق کسا»

 هدنتلابا رتساقنال كتهرلکنا ((0196) | . 1

 رهدنسب ونج قرش هرتمولیک ٤٤و | هنلوق
 تاح وسنم ضمب و یسلاها ۷ ۳/۳۰ ؛بولوا هبصق

 . ردراو یراهشررباف

)K٥1٥( 3هدنتلایا ( چیلاق ) كناتسهل  
 ۳ و هدنساضق ناق ولوف

Eردراو یسلاها . 

 ەدىلامش یاقشیحا ( 0ا02 0)

 هدنتهج ب رغ كنهعمتحم كلام ۱ ودارولوف
 (هاتوا) هلتموکح نالوا یانمه هک« ردقامرار هوس
 -اط (چاسهاو) هلرلغاط یلایق هدنسهزآ یتموکح

 «بولوا هصقرب هدنق

Vo لو ق 

 « قرهقآ یرغوط هییرغ بونج هدنجا یتموکح
 یرغوط هقرش .هلا لوخد ه نتموکح (هن وز را)

 لصاوهتسهبرغ دودح كتموکح او وک تنم نود

 ررک ذم.دكرهنود یرغوط هب ونج .هرکص ندقدلوا

 یرلتموکح هینروفیلاق هدعب و ( هداون ) هلتموکح
 لوخد هنکلام هقیسکم تیاهن و «نایرج هدنسهزآ
 اتم كنزفروک هننروفیلاف هدیغاشا زار و «ردا

 لخاد یرلجابمالوط كفت قفوا . رولیکو د هنس
 5 N<۰ سرقت تار را

 (رور نیرغ) ندا لیکشت یغامربا .ردهدنفلن وزوا

 قوح ر كنودارولوق هقشب ندهدنارغور و هایمان

 ولوق ) نلک ندقرش یرلهحیلشاب «بولوا یرلعپات
 ندلامش «ودارولوق كچوک » یی ( وتیکیش ودار
 .ردرلرېن (الیج) نیا ندقرش هنو (نجریو) نلک
 - رک ندرلرب زسروماب و وروق ضعب ردق هل یه
 یرلفرط رتکا كنسارحم .ردقوح ییوص .هدهس

 نیرد كپ یناتب هدنرلام ضعب .بولوا برص كب
 ۱۰۰۰ قرلوا كد مد و ايق نیلا فرط ییاو
 ۰ ردککوب ردق هر ه رام

 - وکح ( ساکت ) كنهعمتح كلام هن

 تموکح  بولوا قامرا رب هلمسا و یخد هدنتم

 - هلبای ( وداقاتساونال ) هدنتهج برغ كنهروک ذم
 هل رابنا راس كنهروکذ م تموکح «هلناعبن ندنس

 یرغوط هب قرش بونج ندی رغ لاش ًایزاوتم

 (ونال) یدندلوص ( قروفهلر ) ندغاصو «نایرح

 اب رقت « كرهدبا ذخا رلیاچ ضعب رکیدو یرلرپن
E رخ هرم E 
 رولیکود هنلوک ( هدروغانام ) لصتم ا .

 نیافس هدنسوم رومای زکلای «بولوا زآ یی وص
 هیلشیا ردق هب یراقول هرتمولیک ۰۰۰ ندنبصنم .

 رلریلم .

 هدنتموکح هقیرهتسوق كنیطس و یاقب مآ

 ندنناکرب ( وزاربا ) هک ؛ردراورین رب هلمساوت ید
 ضرع ۱۰۳۳۰۳ «قرهقا یرغوط هلامش هلناعن

 ن رغ . ريلیرآ هلوق یا .هجنلوا لساو هب كاش
 ۰ هنغامرا ناوح ناس «هلماود هدنتماقتسا یوق

 هدیغاشا اهد .بونود یرغوطهقرش یوق قرش و

 ف رعم هلیمسا ودارولوق هنو كوب ردق یدنک | ( هاتوا ) ,لکشالاب ندراپنا قوچ رب ننیا ندنرلغ



 ل و ق

 هنیزکد لیت ٣ ندیرغوط «عاتجالادعب هلربن رب رکید
 . ردهدنلوط هرتمولیک ۱۷۰ یسارحم .رولکود

 هدنتموکح نیتنجزآ كنيب ونج یاقب مآ
 ضرع ۳۵۳ هک« ردراو قامریا رب هامسا و ید
 ندا فرش تكنلاح هلسلس (ONT هد ونح

 یار كنو .راقآ یرغوطه قرش بونج .فلئاعت

 - ولیک ۲۲۸ ندنعبنم زکنای «بولوا لوهحم مويلا
 بیقعت یارب یر كحابس ردق هب یغاشآ هرتم

 شعای و قالبچ یفارطا كنسارحم . ردشملی هدا
 رد ها

 Ëtat de) 00۱0۲۸00) یتموکح زر
 - هعمتح کلام هدیلامش یاقب سحآ ۱ ودارولوف

 لاق ؛بولوا تموکحر ندنسهبرغ تاموکح كت
 یانمه و عقاو هدنس هلن ام کیا كنسهاسلس راغاط
 یدودح . ردعماح ینعبانم ضعب كغامررما نالوا

 ندهمیقتسم طوطخ شلریح ًانهذ هدهیلاخ "یضارا

 زارا یلکش لیطتسم رب دتم هب رغ ندقرش «بولوا

 هقسارمن هب "الامش « هقسارمن و ساسناق اقرش .ردا

 هقبسکم کی ید اب ونج «هاتوا ًابرغ ءغیوو و
 هلیس هکر شم "یضارا كنهعمتحم كلامو هلب راتموکح
 ۱۰۲ و یلامش ضرع 4۱ هما ۳۷۶ .رددودح

 < بولوا دتم هدنرهزا ی رغ لوط ۱۰۹۰ ها

 هرتم و عبمح ۰ یسهبحطس هحاسم

 ىس هلسلس راغ اط لايق .ردشک٤ ۱۲ ۱۹۸ی سیل اها و

 ؛بولیرتآ هلوقکیا نکرداقش هب ونج ندلامش یتکلم

 مقاط رب هلیمسا ماچ ینعی قراپ هدنس هزا كرانوب
 ۰۰۰ یعافترا دلرلغاط روک ذم .روینلو رهاب

 دارلغاط روک ذم . رد هدنرلهزا هرتم ۵۰۰ هلطا

 هدنتهح قرش صوصخالع و مدتسامتم یرکتا

 - ارا دكرلنو هک ءرویلوا دتم رلهووا عساو مقاطرب

 یهدنتهجقرش «هدهسیا هدنتبسنیچوا هدید كنسيض
 8 بولوا هدنلاح لوح یمظعا مق تكتهووا عساو

 هزوغ ندسیام . ردتعارز لباق یرب هدیتل۲ زکلاپ

 هدرلمسومرتاس « هدهسرووروس یمسوم روحتایردق -
 - دلوا زا كپ یرومای « بوروس مکح قلقاروق
 مالغاص كب یساوه .ردقوب د یراحشا «ندنعب

 فارغ كنهروک ذم لابج . ردسباپ هدایز « هدهسیا

 یچاقرب كراهنا ندا لیکشت ییودارولوق ندنسهل ام
 (هنالپتوس) ندنسهل ام قرش ءیک ییدتیا نابن

“Vo 

 كا كنس هع دق a ایجاد «بولوا

 لو ق
 عبانم . رنیا یرلرېن ( دوسود هدنارغور ) هللا

 «شموک « نوتلآ «بولوا ترابع ندنداعم ینورث
 هلرلندعم رئاس و نومیتنآ «ریمد «نوشروق «رقاب
 یغد تعارز . ردقوچ یلورتپ و روک «یزوط ایت
 ندنلحاسیسالطا طیحرحم .ردهدیقرت هنوکن دنوک
 لو ریمد دوس دتم هنلحاس لدتعم طبح رح

 « كرهک ندنجا كتموکح و ىلوق کیا كنطخ
 تراج .هلغاوا طول صح هللا هبعشرب ید هر هقیسکم

 یسهبصق روند یزک ص .ردهدایزییمها ندنرظن ٌهطقن

 . ردراو ید یسهبصق جاقرب E «بولوا

 هنیمالاسكنان ول ( 10۲010011 ) ۱ ا

 . ردیدیدج مسا كنس هریزج رو وډ
 [ ۰ هلروس تعحاص هنسهدام « هنیمالاس » ]

 كناتسراحم ( 101087۷72۲ ) 1

 و ا تاولسنارت ۱ راوسولوف

 سولوق هدنسس رغ لامش مرمولک ۱۸۰ كنيس

 ۲۹ ۲ ۵ « بولوا رهش رب یزکص كنغاحنس

 9 و روم «یراتکم لمکم «یسلاما

 رېشر سا .ردراویراکشوک هدنج راخو «یرل هعلق

 ندنرلرهش مهم

 هسیا یظفل ( راو ) .ردبنیع ك ( سولوق ) نالوا
 ۰ ردکع د راصح ه دهح رام

(Colosse)ای رفهدربغص یایسآ  

 یرغ بونج كنسهمدق ةطخ ۱ هسول وف
 هعدق ةدلبرب هدنرزوا یربن سردنمو وداتسشن و

 شالوا لخاد لوا دلا كفلنابتسرخ « بولوا

 تل و تا یجن +۵ دكدالیم . ىدا نددالب

 زار كسانوخ یرلهبارخ .ردشلوا بارخ ندضرا

 . روشوا هدهاشم هدنلامش

(Colosseum, Colisée)o ربا وق 9 

 عساو كب ادق هدنرېش امور روس هر

 ندنفرط نایساپسو « بولوا ورتابت رب عنصم و
 ۰ یدشمل وا ماعا ندنفرط سوت و اد هنسانب

 :هلفلواشلدبازکر یلکیهرب مسج كنورت هدنکوا
 .یدشملوا هیمست هلمساو ندا تلالد هبانعم و

 یبربس ۸۰۰۰۰ «بولوا یس هرص ناسکس
 اق و ندضرا تکرح اق . یدردبا باعیتسا
 ندنفرط هیشحو ماوقا ندا تراغو طبض یامور
 هنتیلکمو تماسح هد یرلهنارب و نالاق «بولوابارخ

 ۰ رددهاش

pre, 



 لو ق
 لحاس كنبل وطات 60۱0008(1) ) , . ۽ «
 - هعدق هطخ هنو هدنسب رغ ۱ نوفولوف

 هدنسیلامش بر (كغولسایآ ینی) كسفاو هدنس

 قرش لاش كنزفروک .یسهطا شوق قرا
 -هع دق تبدم نانوب «بولوا مدق رش ر هدنلحاس

 ۔اشم قوجر .یدا ندنزک اص قالراب كا كنس

 ریش عاش ىح < بولوا ینآر طقسم كريه

 هننودک ام .رد ورح ینیدلوا یلاروا یخدكسورموا
 «بولوا بیرخت ندنفرطسوخامسل ندنرارادمکح

 رواک) هد رق یقوم . ردشمالاق یرئا هدنادیم

 . ردراو یسهبرق مور رب هلیمسا ( یوک
 زدن رللا رقناتسر ام ۲ ۷

 1 0 0 1 ۳ ۱ نامولوف

 هناتسراح ییهیحالاد و ؛شمروس مکح كد هن رات

 . یدا شعا قاحلا

 (€{Christ0p- — فوت رق 5

 ندنورحم هاشم ۲ ۱ بمولوق

 فک كضرا ةرڪ یر ندتقلخ « بولوا

 فصت نالقا شلاق لو هع هاو
 هدنراخرات ۱۳۰ ۰. ردررپش فشاک كشرکید
 رب .بوغوط هدنراوح ابو هدنرپش هونج كنالاتا

 ؛تئیه هلا هیضایر مولع .یدایغوا كنرج هخوج
 وا كضرا ةرکو «لیصحت ییراملع موجو هيفارغج
 یارجا ارم هشرلفرط کا نالوا مواعم تقو

 هدنفرط تیغ كناب وروآ :E ندکد تا تحأایس

 هلوهحم *یضارا هدنفصن رب وا كضرا ٌةرک یی

 یرکید فصن یی « ینیدلوا و « یلاتحا قّملو

 هل رط وا «هدلاح ینیدلوا ترابع ندزکد فرص

 و « بودا روصت یناکما كمتيک هنلحاوس دنه

 طئاسو نوجا تاقیقح و تایرح یارجا هداب

 هنتموکح هونج ادا « هدننمض كعدا یهمزال

 « هدهسیا شعا تعجاص هنلارق زیکترو هدعب و

 «قرەلبقاب هلبرظن بوذحرب تسرب تالابخ هنسیدنک
 یسهجیلارقولارق ایناپسا «ندنغیدملوا لوبق یفیلکژ

 < بولوا روبم هتعجا ه هلازا هللا دناتدرف

 تیقاع«؛هرکص ندقدشیلاح هفمردناق ییاب هنس زکس
 ۱:۹۲ هلرلنو «یرهنلوا ملست یک چوا هتسدنک

 كنهبسولادن | یوک یحنحوا كتسوتسغآ یسهنس

 .یدشلوا تعزع یاشک نابداب ندنسرلکسا (سولاب)

 لو ق ۰/6

 ۰ كرهدبا تحایس هد رلزیکد لوهج نوک شب شم آ
 تشهدو تیسو ام یرلکد رتسوک كنس ەفن اط یا

 هنلو هللا لاح جوک < بوشاغوا هلتعاطا مدعو

 ن رشت هروک .ذم هتس تیاهن «قردریدناق هماود

 كدنه ه ؛شلوا قفوم هنفشک هرق هدن ۸ كنلوا

 فک« هلداقعا یاوا لصاو هتسیقرغ .لحاست

 وب .یدیا شمریو ینما قرش دنه هرب یکیدتیا

 اقا رلیلابوروآ نوک وب الاح هکردینبم هبس
 فدك لوا دلا .رلروب رب و ینمان (نایدنه) هنس ریل رب

 اکو .بولوا یرب ندنربازج (یاقول) هرق کیدا
 هبوق هدعب و ؛ شمرو ینمان (ر وداولاس ناس )

 ( هلوناپسا ) «بودا فشک یرلهرزج یاه و
 هایناسا هدندرام ۱ ٩۳ ۰ یدا شا هیمست

 نییعت ولدخ هرلرب ییدتنا فشک ؛بودا تدوع

 یجتکیا.رب هدش ولبا هزوک ذم هشت و ا

 nae ی
 (غنیمود تنس) .هلبا طبض ینسهطا اه و .فشک

 یجنجوارب هد ۱:۹۸ .یدشعا سیسات ینسهبصق

 تففک لجان لونج یاق مآ < بودا تحایس

 نالوا ردق «(ساقاراق) ندنسارحم (قونروا) ءهلبا

 ییدشا"-هد۱ ۰:۲ تابلو : شی

 ردقهنبزفروک (نایارد) هدنتحایس كوصو یجچوا
 هدنندوعندنتحایس یجنکیاو كليا .یدا شملیرلیا

 هرلرادمکح ندنفرط هجیلارق و لارق هدایناسا

 - راششبقلاق هنہلع یسیدنک هلتاعفد تودنا كح

 “هدلاح ینیدل وا لثات هلاقتسا صو صح

 « قرهریدشیراق یتعالم و تدش بمولوق «هدهس

 هدندزن لارقو ؛ شلاج هلغ هنرلنایصع دربزو

 یجنچ وا *هدهسیا شملیبهدیا عفد یرلارتفا نالوا

 یسیدنک .بودا رثأت رلارتفا کهدنبلع هدنتحایس

 ندنفرط (الیداوو ) نانلوا بصن هنریو «لزع

 قوچو ؛شموامازعا هیابناپسا .قرلوا دنبریجنز
 یسا « هدهسیا شهوا هل لیبس ندهمروس

 هرلرب کیدتا فثک «بویمهلو اهد رب ینرابتعا

 كرایلاق ا یللاوز و «ندکدتبا تحایس یجندردرب

 یرلکدلدا فلتو بیقعت یک وا ندنفرط رللویناسا

 نود هنغفیدلوا بس ی اکو . بوروک

 لارق قتزا . هرکص ندنتدوع هیاینابسا «قردلوا



 لو ق
 توکنم هدنخرات ۱۵۰۰ « هلغلوا زاقاب هنزول
 فلت هدنجما تلافس و ترحض یرهلوا سومر

 هر ییدشا فک هلس یمسا كنهراع . ردشل وا

 ۔اقفر هدنخرات ۱۹٩ یهرق لصا ۰ بویلرو

 سوپسو ) نالوا شو هدنتعم كنیرب ندنس
 و ءهلغملوا بهاذ هنکیدتا فشک ك ( ناقش
 نف بمولوق .ردشلیو یمسا كنو هب هعساو هعطق

 هنیفس ۰ بولوا قفوم هتایقرت ضعب ید هدیرح
 لوا دلا نوجا ینییعت ضرع و لوط هدنرزوا

 یملتراب یردارب . ردیسدنک ناناللوق بالرطسا

 لبخ TENE بولوپ هدنتبعم ید بمول وق

 بمولوق دنانرف ىلغوا . ردشمتا تنواعم و تمدخ

 - ولوق فوتسی رق .ردشمزاب ییلاح هجرت كنب ردپ
 لقن هنسهربزح یاه هد ۰ یرلکیک كبم

 (غنیمود تنس) ینیدلوا شمتا نیسان یدعکر الا

 هناواه كنسهرزج هب وق هد ۱۷۹۵ و « نفد هد

 یرلاکبه ددعتم هداشا . رده وا لقن هسرپش

 ید هدهونح نالوا ینطو اربخا ۰ یک ینیدلوا

 . ردشملوا زکر لکبه كوس هنسدنک

 ۔ ہر زج بیدن رس ((010۲0۲0) ۱ ۳

 یک هرم ورا لا رام كب 0

 هدنسب یغ لحاس كن هروک ذم ةریزج «بولوا
 ضرع "٩۳0۷ و هدنبصنم یربن ( هکوگ یفالک )
 E ۰ وعقا و هدیقررش لوط ۷۷۲۳ هل یلامش

 هرالرب یرکیدو هرلبلاپوروآ یرب .ردعماج ییلاها
 هرالاپوروآ بولوا بکر ندمسق کیا صوصخ
 زود و عساو كب یرلقاقوس كنمسق صوصح

 کیا ۰ یمتخر هلینامل یینص ۰ ردلزوک یسهینبا و
 یرلکشوک حرفم هدنجراخو یسهزوم «یسهناخبتک

 كعد«یدبک تكنرپن یالک» هدیلم ناسل .ردراو

 نانلولترئک هدرپش «بولند ( هنوتیالک ) نالوا

 م۔ا و ندنفرط رلبیع نلک بودیک تقو ه و
 كنهطوطب نیا «قرەنلوا ظفلت هدننروص ( وبنلك)

 رالزکترو + یو و دم هلمسا و ید هدنتحایس

 هاظفلت هروک" هنن ول هوبش قلا نا مسا و

 - بوروآ « ندنرلکدتیا لیوحن هنتروص ( وبمولوق )
 . ردشلو ترہش هلمساو هجرلبل

 ۔هعمتح كلام Colum) ۲ او)

 كشىۈكح ( وهوا ) هد سوبمولوق

۳/۳۵۸ 

a 

 ل و ق

 ۔واک ٩46 كنوتفنیشاو .بولوا رهشرب یزکسع
 (وتویس) عبات هنيرېن ویهواو هدنسيلامش برغ هرتم
 .ردعماح ییلاها ۳۲ ۰۰۰ و مقاو هدنرزوا اح

 ۰ بولوا هدنعطاقت لح كنطخ لوب ریمد چاق رب

 كرولا هد ۱۸۱۲ ۰ ردراو راج اخذ لتلک

 . ىدا نامروارب شمهمروک هطلاب اهد يلع

 هدنتموکح (هیجروج) كن هعمتحم كلام هنب
 قرهلواهدنسببغبونج هرتمولیک ۱۰ كلەتنالتاو
 (یوهاناق) نارا ندهماال 1 یهروک ذم تک

 س یزکرغ قاحنس هلمسا و ید هدنرزوا یربب
TE NIN 6۰زالو  

 كربن روک ذم ۰ ییریوک رب لزوڪ هدنرزوا
 -راف ددعتم رلي وج ندنفرط یرلهلالش یهداروا
 قوچرب ردیا عطاقت هدارواو یرانمرکد هل رلهش

 ندنبصنم ید رہن . ردراو یرلطخ لو رمد

 ندنوک «هلفلواحلاص هتافسربس كدهنکوا كنهبصق

 1 بولوا هبیصق

Nكوس رب «بولوا هدقلاغوح یرومعمو لاها  

 ك تلاو رد ةعوط یلو قلوا ربش

 كچوک چاق رب هلمسا و ید هدنراتموکح رئاس
 . ردراو هبصق

(Columbia) 3هدلامش یاقب سا  

 «نوغروا» ] ردقامریارب كوب ۱ ابمولوق
 ۳ هل روس تعحاسح هنسهدام

 ٥011 صۆ¡4, ) هسمولوق دوخاب ۱ اه
 هدیلامش یاقیخآ ( 0هامجانذع ] و و

 اضق رب داع هنسهعومم تثیه كن هعمتحم كلام

 نالوا ریبعت هرغنوقه یرغوط ند رغوط «بولوا
 اضق و . روینلو هدنسهرادا تحت كنيموع سلج
 ات رو هدنمسق لاش قرش كنهروک ذم كلام
 قاموتو و هدنس هزا یراتموکح دنالیرام هللا
 یس هیحطس هخاسم رعنا و هدنراتک لوص كر

 كل هع كلاع . بولوا هرتمولیک بس ۱۸۰

 مراد نوو روج هللا نوتفنتشاو نالوا یزکسع

 . ردعماح ییرلاها ۲۳۰ ۳۹۲ و ین رله دلب

(oun bi 2( ۱هدیلامش یاقیآ  
 هنیلوراق یون كن هعهتحح كالام ۱ هک

 ك (زوتاراج) «بولوا هبصقرب یزکح كدنتموکح
 ( رو رد رن ) و هدنسپ ع لامش هره و لک ۸
 ۱۵۰۰ ۰ومقاو هدنسقالتلح كن ( هدولاس ) هلبا



 لوق
 هد یمهقب اف قوماپ رب كوب . ردعماج بلاها
 چاقر د هد هعمتم كلام هلمسا و  .ردراو

 كنتموکح هیناولیسناپ کویب كا «بونلوب یغد هبصق
 هرتمولیک 4 ۵ كغروسیراهو هدنغاحنس رتساقنال

 .ردعماح یییاها 1 ۵۰۰و

 كنو ونح یاق یا 0ا0 نز۵)

 2 و ہم ول وق
 ا ( هدانرغ یکی ) امدقم « بولوا تم

 ۰ یدیا فورعم
 تم هک و -- .یسهحاسمو دودح .یقوم

 مق هدنسهشوک یب رغ لامش كنب وج یاقیآ
 لیکشت عبررب قیریق هکناصو مظتنم ریغ یسیلامش
 كوب ندیا طب ر هنب ربرب ياق سا کیا «پودیا
 راط دا و نالوا هدنلکش فوب هود ېد ثكخزرب

 تسدود لیوح هلودحو یتس ونح مسق نانلوب

 ر هلهحو و . رد واح خزر ( هماناپ ) نالوا

 ( هقب رهتسوق ) كنطسو یاقب ها ندجوا
EESلتشا الاش « هدلاح ینبدل وا طوب ص  

 ًابونج « ایلیزارب و الئوزنو ًاقرش « هلبزبکد
 2 5 طرح رج ید ار < هلى رتل ود روداو قا

 نیعم هلیماع یدودح هدنرلفرط جا .ردطاح هلا

 هرواحتم لود هلخاد و اه ىدا «بولوا

 هجرد ندفرط یه ؛ندنفیدلوا اپبف عزانم هدننیپ

 سرقت «هدهسیآ رسعتم كتا نعت هلماع ی دادتما

 ردق هیلامش ضرع ۱۲۲ ندنراوح اوتسا طخ

 ی هدنرلهرا ییرغ لوط ۸۰۳ هللا ۷۲ و
 هرتمولیک عبر ۱۳۳۰۸۷۵ یسهبحطس هحاسم

 YY‘ or روت یسلاهاو

 دیازت یلیخ یرب ندروک ذم جرات ۰ بولوا یثک
 ا ینعهلوا شعا

 لحاوس « یراپناو لابج « یسعیبط لاح
 همسقج وا هحیضارا تعیبط هیبمولوق س .یریازجو
 هل رالوقو هبعش كنسهاسلس دنا یرب ؛بولوا مسقنم

 لصاو نالوا ترابع ندرل هلی كنکو یهدنرلهزآ

 یمأر هکءردرب نلند هدانرغ یی
 كلوت یسحنکیا ؛ ردهدننروص ثلثم ر  هرژوا

 ناد (سولال) و نالوا مقاو هدنتهج ییونج قرش
 نوزامآ و قولروا * بولوا یمسق رلهووا عساو

 ؛ رد یهاکنایرح كنهرثک رابما عات هخ راقامرا

 ةاو هدنسق رش بونح

 قلرا هد ونح

 لو ق ۳70۹
 یواح یلحاوس نایرادو زر (هماناپ) یسیحنجوا
 اق م وا لع ندطسو یاشیا و نالوا

 . ردرب نوزوا و راط ندا
 هلرلمسا هقشب و قش "الوط یبیبونج یاقیمآ

 (دن۱) ندا دادتماو ماود یخد هدیلامش یاق سا

 اار كس و و س رک هر اد لاج ل
 ییدلوا س ندرلغایط هو کیا شلرتآ هلا

 کیا و «هجنل وا لخاد هنتموکحت هسولوق « هدلاح

 یطسور ءادعام ندقدالشاب هفملحا یسهرا كلوق

 .روبدبا ماسقنا هرل هبعش قوحرو « لکشت ید لوق

 دتعهع و لدتعم طح رح هدنتهجح برغ تل

 نانلو یطابترا هلیلابج یطسو یاقشآ و نالوا
 «بولوا هرتم ۲ ۵۰۰ ییطسو عافترا كلوق یبرغ
 ۰۲ ۰۰ كن(ونشورف) نالوایهورذ عفتح كلا

 هدرلو ورذ صعب ا : 89 اب كن ول مارا

 قرش . ردراو یرلعافترا هدایز ندهرم ۳ ۰

 هرلسونال زسناپاب هلدادتما یرغوط هب قرش لامش لوق
 قش کلم «قرهدازوا راکتا زآ یتالبم یرغوط
 لاو ؛ررک هنتموکح اب و مک ندکدتا

 هقرش هو لحاس «هحنلوا لصاو هلحاس یزکد
 ىسەر زج ( دادش رب ) ال « قرههازوا یرغوط

 یبتنم هننورب (ایراب) هدیسالطا طبع رحو هدنسشراق
 (زابهموسهد وداون) لح كسكو كا كنو .رولوا

 وا ؛بولوا یعاشرا هرنم : ۸۱۰ هک ردیغاط

 ٤ ردروتسم+هلراف هدنمطعا مسق كل هنس هدضرع

 كن رحم راسو ؛ ۰۰ ید كنغاط (هغناتوق)

 ییاو .ردراو یرلعافترا هرتم هدایز ند ۰

 ندنسه هلسلس یطسو نالوا EET كلوق

 « هدلاح ینیدلوا لماش یرلناکرب قوج رتو كسکوب
 «دادتما یرغوط هلاش هلماسقنا هرلهبعش قوح رب
 را ول و زا ا ENE « كره دب | طاطحا هکدتنکو

EO:یعافترا یطسو كلوب . رولوا یبتنم  
 نالوا یر تنك ۇئ كا تولوا هم ۳ ۰

 كنناکرب ( الوب ) ۰۵۷۰۰ كنغاط ويقر

 ك (زیور) ۰۵09۰ كن(ولوره هدازع) ۰۵ ۹
 هتناس)و ه٥ ۱۵۰ كن (ودنوقود هداول) ۵ ۰

 ندرلتو .ردراو یعافترا هرتم ه ۱۰۰ ك(هللازبا

 كرتنوب «بولو ید رلغاط درفنم قاط رب هقشب

 هل ر اقم دنقلا تاک نون کا



 دل و ق
 هداو) نالوا شار هلرلهووا مساو ندلابج اشو

 بیرق ههرتم 1 ۰۰۰ هک ردیلابج (هترام هتناسهد

 ؛ردیلحم كسکو كلا كناببمولوق « بولوا یعافترا

 دنا .ردروتسم هژرلزوو راراق یدمرس یرلهو
 رلهلب ای شینکو كسکو ب هدنرلهرزا یرللوق كتسهلسلس

 ۳۰۰۰ ندرحم یاذح ییمز كرتو « بوللو
 نوکسو رومعمالا كتکلم .ردکسکو ردق ههرتم
 یرلهصقو رپش كوب كا «بولوا رلولءایو هدیمسق
 الاابو تع و هدنجا رث هب اب روک كم .ردهداروا

 .روینلوب ید رلناکرب قوچرب ناشفا شتآ
 «هلیبسح یسهیعیبط تیعضو «یتهوکح هیبمواوق

 یرلروماب «بولوا ضورعم هب یسالطا طح رح

 ؛بولوا لو هد یسهراج هایم < ندنغیدلوا قوح

 هللا نوزامآ هک. رد( هنلادغام ) یغامربا كوب كا

 كلا كنب ونج یاقب رسا هرکص ندهنالپالو قولروا

 هدنسی ونج مسق كتكلم قامریا و .ردرپن كويب

 كنسهلسلس دنا هلئاعن ندنغاط ( ساباپ سال )

 ؛نایرحیرغوط هلامش هدرلهلای کهدنسهزا یرالوق
 « كرددا ذخا رلرپن قوح ر ندلوص و غاص و

 لاج هداو هداروا و ؛رشود هنرلهووا راوبلو

 رب هللا ذخا یخد یاح چاق رب نیا ندنسهدرفنم

 ۔ولک ۱ ۸۰۰ اسرقتو ؛ردا لیکشت رلقلقاتب قاط
 لیت ۲ ندزغآ چاقرب ۰ هرکص ندنایرج كلهرتم
 هدیغاتنآ هرتمولیک ۲۰۰ ندنعبنم .رولیکود هنیزکد
 هدیغاشا هرتمولیک ۷۷ ه و «نوجما نئافس كحوک

 حلاصهررس نوجرلکوس روراادعب ینرا هلالش كوص

 راک لوس هدنسارح كلهرتمولیک ۱ ۰۰۰ :بولوا
 داراپنا نلیکود هغامریاوب .ردبا تک نو ربس ید

 یرلهحیلشاب  بولوا زواحتم ی ۰

 ؛رازسور «وجربل یزوماغوس .نوغو : ندغاص

 یددع

 هرتمولک ۱۳۵۰ هک رد رپ ( هقّواق ) ید ندلوص

 هن افسریس ییطسو مسق .بواوا یسارج هدنلوط

 ( ابا ) و اش ندا قام راک دم رد

  هلسلسدن ۱ هدنتهج برغ كتکلم هک ردیغامرا
 هلامش ندیونج هن هفت هرا نیس هیج ییا ا

 نا و ۷ ا قرف یول
 .رولیکو دهن زفروک ( هباروا ) ندزغآ ۱٩ هرکص

 كررواو كجو یل هرتموایک ۰ تكنسارح

 2 لو ق ۳/۹۰
 6 بولوا دودسم یرازغا ۰ هدهسیا حلاص هیربس

 قرشالا كنسهاسلس دن .ردقو یطالتخا هلریکد
 هن رلقامربا نوزامآ و قونروا « هلئناعن ندنلوق

 زونه یرافرط رکا و ساو « هرزوا كلکود
 هب لامش قرش و هقرش هدرلسونال نالوا لوح
 :یرل هحیلشاب .بولوا قوح ید رابنا ناقآ یرغوط
 هک I و هق وا زا ا «هراب وا وغ «هنوقاق

 هننافس مس ارابتعا ندنرانک دارلهووا یسهلج

 هدلحاوسو رللوک كجوک ضعب هدرلهلای . ردلاص

 . ردراو راقلقاتب و لوک قاطرب هحمساو

 ردقهن كتعیبط هجرابناولابجو عقوم هیبمولوق
 هدلاح وا ید هحلحاوس ءهسیا لئات هننسهدعاسم

 هدنزیکد لیتا بات هب یسالطا طیح رحم «بولوا
 هرتمولک ۲۳۹۰ هدلدتعم طی رو ۲ ۰
 یرلناعت لزوح ددعتم هدفرط کیا هو یلحاس

 نانلو هدنسلامش لحاس كنخزر هماناب . ردراو

 ناس)و ۶۰۰ اب رقت هدنبوق ( یکی ریش ) ندرلیوق
 < بونلو رل ها كجوڪ ۲۲۷ هدننوق ( سالب
 ترابع ندنرلحاغ | یزوح ناتسدنه یهلج

 هدش ونح كنخزرب همانا . ردروتسم هلرانامروا

 ( سالراپسال) و ( اسوق ) هدنزفروک همانا عقاو
 1وغاراقن ۰ ردراو یسهطا کیا كحوس هایمسا

 (هردنآ تناس ) عقاو هدنرقیچآ كنسيقرش لحاس

 هب هیبمولوت هدیسهعمتجم ریازج ( ایسندوورپ ) هلا
 . ردعبات

 لصتمهباوتسا طخ هسمول وق گیت .یساوه و ملقا

 هدلاح ینیدلوا ند هراح ملاقا هدنناذ دح :بولوا

 یسهرشکتافالتخا نالوا هحیضارا تیعضوو عافترا
 ۰ روبلوا بحوم ینفلخم هروک اکوا ید كنساوه

 یدم رس یرلغاط نالواز واحتم یعافترا من ترد

 هعافترا هدرل هللاي كسکوب « بولوا روتسم هلرلراق
 دح هرارما ناربم «قرهترآ ترارح هحرد هروک

 و ,رونل و هدنرلهرا هحرد ۲ ه هلا ۱ ۰هرزوا یطسو

 ضعب وه دلحاوس 7 مکح راپبرب یاد هد رل هاب اب

 هب جرد ٤۰ هدهکاوک ترارح هسیا هدرلیداو ییابق
 ؛بویلوا مساوم هجرارح هدهیبمولوق . راةیچ ردق

 یسالطآ طع رحم . ردراو یمسوم ن وجاب زکلا

 یمسوم روماب هدنمظعا مشق نالوا عقاو هدنسهلل ام



 لو ق
 و ار تایم سمش «بوزک رار هلا شنوک

 هلسلروک ك وکو راغای هلتر کر وماي تقوشدلوا

 شنوک یسهقطنم طولب رب .رولوا قوچ رلهنوطرف
 .ردا ادب یمسوم روما کیا :بوزک ر ارب هلا

 كاانیرسمه راراک زورنسا ندیقرشلامش هد ام وب

 قوچ هنتدایج كناوه ۰ رلکمربتک تب وطر مه
 مسق ی هدنس هل ام لدتعم طب رحم . ردا تمدخ
 لس وطر كبو دکار اياد اوه هسیا هدنرغصا

 هماناي . رددلوم یضاصا عاونا «بولوا قاحیصو

 كن رلتلایا هنلدغام و راوبلو هلبلحاوس كنخزرب

 یدهدنرلفرط ضعب نالوایواح یرلقلقات و ق
 صربو لیفلاءادو یعاونا كنهبدلج ضاصاو همتیص _

 كنهیبمولوق هرزواتیموم .رویروس مکح یراتلع
 یثتسم و < ندنغیدلوا فبطا و مالغاص یساوه

 زکلا ید هرزوگ ذم ضاصا نرو هدرل ر

 هتف دعاوق كنيلاها « بویلوا ن كناوه
 كنم راس للع شف هست ره 1 8
 یر هد كنسا وا شک هنس رلناق راو هلطالتخا

 كح هسیا هدرلهووا عساو ی هدفرط جا .ردراو

 یرادقم ررب كنبلاها ماده یرلتلع قومازقو

 . ردهدکمروتوک بول 1

 7 3 عبانمو تاناوحو تالوصحم

 نالي روڪ هدنلود اق مآ ساس زونه هدهببمول

 كنساوهو ملقا هلیسضارا بویمهلوالصاح تایقرت
 هکمریدشبت تالوصحم عونره هیلع ءانبو ندنتافلخت
 هدافتسا رحم ندنس هداعلاقوف دادعتسا نالوا

 عبانم هدهحرد یجنرب نوکو الاح و « هدقمام وا

 هفلتحم تابوبح .ردهدقلو ترابع ندنداعم ییورث

 رکش « بولوا هروک هب هیلخاد تاجایتحا چن
 « تیوبح « عرق « نوتوت «هلبناو .هوهق «یشماف
 یناجارخایلیخ هسیا ندننالوصحمیکوب راسو قوماپ

 راس نالوا یرلوشموق هداب و «هدهسیا راو ید

 یرلنامروا . رد هدقعلوب یرک ندنلود اق سا

 «هغلبج هع واو قازوفنارح .ب هتسارک «بولواقوج
 تاتان و یراحشا راراب هرلتعنص یاس و هفلیجایو

 «بولواقوج یغوبق هنیقهنیق صوصلعو یسهیبط
 راسو ریغیص .رویلوا تاجارخا ضعب هدندرلنو
 ماخ 1 بولوا هدلاح طس وتم یس هیلها تاناوبح

 لو ق ۳۷/۹۱

 قوج ینداعم .راقیچ ید رلیرد یلیخ شمنلیپسو
 رامط درک لدعم نوتلآ هدهحرد یجنرب «بولوا

 هدایند «یکی نیدنلو قوج هدرلموق كرکو قرهلوا

 دا دارادمحز هلیسهفاک نا كنيالپ نانلوا فرص
 ركل شموک ۰ واق ندتکلم و یغد یرلیا
 روک و نوشروت «ربمد « هد هسروقرح هدر رب

 - دعم یزوط ابق . رد دوحوم هدفرطه یرلندعم

 تالصاحهدنتمبققنارف نوبلم ترد هدهنس هدیرلن

 رادل وصحم ك ا د لصاحلا .رولرو

 « هد هسا ناقشیااح ه دل وا هدیسلاهاو نکنزو

 لک هدنروص بسانتم هلسضارا تعسو زونه

 ندنرلرب رب هایعافترا تنسهنوکسم لاو .یسالوا
 كنادراوم و هبلقت طماسو و یمهفاسم دعل

 . ردهدقلوا عنام هننایقرت E یاس

 ولوق .  یسهیلقن طئاسو .یتراجو عیانص
 یسلاها «بولوا ا مولا میانص هدهسم

 كيترا تالوصو هلیجارخا كند تم ةع
 هروکهب هیلحم تاجابتحا جن .ردلوغشم هل راضحتسا
 - وا ارحا رلتعنص كفت قفوا هلئاح و سنم ابق ضعب

 جارخاندتکل۶م قرلوا ندنلببق تالومعم .ردهدتٌ

 رب نالوا ریبعت ( هباجیج ) زکلای یش نانلوا
 ؛ بولوآ ترابع ندةقباش زیصح یرلعدپاب ندنابن
 هل |نداعم راج .ردفورعم ږلکغ د یمهقنأش هماناب

 - ومعمو ندنحارخا كنهروک ذم هضرا تال وصح

 1 بواوا ترابع ندنلاخدا ما هعانص تال

 قنارفنولم ۰ ییالاخداو ۰ نابازجنا ی وتم

 رح یسقر هدنوا 2 كنتراج .ردەدنرلەدار

 رحم یسلک مق «بولوا ندنرلړلکسا لدتعم طیح
 ارجا ندنرلړلکسا یزیکد لیتن۲ ینعی یسالطآ طیحم

Eروتآ وقا نالوا یرلوشموق  

 قرط .ردراو یتراج زارب هلرلتموکح الئثوزنوو
 هدنخزر هماناب «بولؤا ا زونه یر اعمو

 ندهعتح كلام هدنسهزا یرلړلکسا هماناب هللا نولوق

 هدنلوط هرتموایک ۷۷ شیلپاب ندنفرط تکرشرب
 هرتمولک ۳ ۷ ید هدلخاد .ردراو یطخ لو ریمدرب

 .هسوشراشب اهبارآ .رداشناتسدردرللو ریمدهدنل وط

 هافرصمیتیلکو جوک كپ تایلقن «بولوازآ هلیبیر
 هج هسا یداشک كنلودح هماناب . رونلوا ارحا

 مدقمندن و اد کم ندقدلاق هدروصت یر ندنامز

۳۳۹ 



 ل و ق
 ê « ید هدلاح ینیدنلوا ترشابم هنایرفح

 ۲ هلبتالامعتسا وس نالوا مولعم دارلندا هرادا

 هردشلوا راد

 --.یرلنهذمو ناسل و تبسنح ۾ یسلاها

 ینعی یرلهلای یرلرب نوکسم هحیلشاب كنهیبمولوق
 نالوا هدنسهزآ یرلعافترا هرنم ۲۱۰۰ هلا ۰ ۰

 «یالوط ندنتماخو كن |وه ءىلحاوس بول وا یرلزب

 هدرارسا نالوا هاکتراج زکلایو ءردیلاخ نامه

 -هووا قلا نالوا تبنمو یسهش اط راجن رورضلاپ

 یسلاها کیدمش .ردا ناکسا لو هحیلشاب

ARR AEA1  

O Î ۲۹1تولوا ب » 

 صااخ قوج زا یننص یجترب ؛ ردمسقنم هفنص ٤<
 هلا لویناپسا یسحنکیا ء راوینابسا نالوا شلاق

 نی وا و د دراز د او و
 «رلیلرب شلاق هدنرلیلصا لاح یسجنج وا «رلزلم دل وتم

 صلاخ ردو نالوا هدنلاح صااخ هدیسجدرد

 هدنرل هدار ۰ ۰ نال نالوا شلاق هدنلاح

 ینلنابتسرخ ی ۸۰۰۰۰ كرانوب « بولوا نیم
 ی۱ ۲۰۰۰۰ و شما تعاطاضعهتموکح و لوبق

 یساوهو هدنرلاړتنم كرل هو وا عساو «هدرلغاطكسکو

 شکر سو لقتسمو هدنرللاح کسا مویلاهدرللحاسیغآ
 هدنلام زام ایو صلاخ رایحز . ردهدقمایط قربلوا
 هدنرایداو كراقامرا كو و هدلحاوس قرهلوا

 ؛بولوا لوغشم هلتعارز ءهلا لمحت هنتماخو كناوه

 . ردهدشازآ هکدتک یر ندنوفل كراسا رلتو
 کلات با 0 شر وب یو نا

 را ردملکتم هل رلناس !یدنکر لبلرب شلاقهدنلاح صلاخ

 هللدهج تاتموکح « بولوا یرک كب زونه فراعم
 .ردتمامهنلوا زتکت هدهحرد یوزل رلتتکم رار

 لاما نویلم ۸ هبمولوق هدنفشک كناشیخآ

aRلیکشت ییاها و .یدنا ر  

 . هک یدا یوق (انسش ) یسجرب تنماوقا ندا

 ه دكي ندن راکت زا كنهقبسکم هل رل هقا كنو رب هدتیندم

 « رلیریوک همصا ۰ رثلوب ییمریدلاق « بولاق یرک
 ءسنتاجوسنم «شارت رلاکبه قعاب رلدبعملنوتس

 دعم رنک ۱ «كح رلطخ فیلغوریه هنرزوا شاط

 0 و ق ۳۷۹۲
 ا لامعتسا لاک او نازواو لامعا یران

 بولغم «بولوا هدایز ندنویلم رب رلنوب .یدراریلب
 یدنک «بوشیراق هرللوننابسا هرکص ندقدلوا
 وک ذم ماوقا .ردرلشغا شومارفو كرت یرلناس

 ك رل اشبیش هک« ىدا یوق (هناوغ) یسحنکیا كەر

 ۔رلیدیا لکد ندمتم ردقرانوا «ءنولوانک اس تلخ

 چوا کیا «بویلوا رک رند رلتوا E داکه

 رلن و ۰ ردروپشم یراقدشیل | هملکت هل ویناسا هدا

 یشراق هرللویناپسا «بولوا طوبسع كم هنیرللالفتسا

 موبلایرلهیشو ءراشتا تمواقم هنارصم تقو قوج
 هدهدنونح كرلاشبش .رلردهدقماشای هدنلاح لقتسم

 «بونلوب یراموق ( کادنآ ) و ( ساپ) ۰ (شناپ)
 «شقا تمواقمهرالیناپسا تقو قوچرب یخد رانو
 هدیونح لحاس تبا .ردرلشقارب را قوح رو

 1وغ نالوا دوجوم ید مولا هدندودح الثوزنو
 تعحا ص هنسهدام «رحاوغ» 1 ۰یدروتلو رلربح

 [ ۰ هللروس

 « یسبرکسع و هلا ءوق ۰ یسهرادا لوصا

 هب هجنلکهرلتقو نیقب هییمولوق س .یسهیکلم تایسقت
 هد۱ ۸۸ ۱«بولواهراداهدنتروصهقفتمتاموکح ردق
 تم کتک سیر رب . ردشعا لوح كتر

 هرادا ندنفرط تلود یاروش رو الکو کس هلا

 ٩۸ وینایعا تّیهرب 5 سه نداضعا ۳۳ .بوتلوا

 كنايعا .ردراوی.وتلراب سلح بک نداضعا

GEES ۷اضعا و هدهحرد کیا  

 باا .رونلوا .باخا هدهحرد 2 هلئدم هنس ء

 شقللاک ۱ شاب ۲۱ نوجا قلوا زناح ینقح كعا

 رب نیعم دوخاپ كملس قمزاب بووقوا و قتلوا

 قلوا اضعا و < قملو كلام هدارنا اب و هیامرس

 ۳۰ ید نوجا قلوا ندنایعا ۰۲۰ نوجا

 فرا تادراو .ردطرش قلوا شا لا |ینشاب

 هد رضح لاح ۰ رد هدنرلهدار قنارف نویلم ۰

 برح «بولوا ترابع ندیشک ه ۵۰۰ یرکسع
 یسهلج كنيلاها ردتقم هفمیشاط حالس هدننامز

 تکل «بولوایرهش هل وغو ست ۰ داع

 یراهحطس ةحاسم هلیسماسا هک ردمسقنم هتلایا ٩

 : ردیتآ هجورب یراسوفن رادقم هلرازک و



DE ARE e e 
a ۹ 

 ل و ق

 یسیلاها یزکرم ییلاها هرتمولیک میرم تلایا

 PV ۳۷ نلدوم 5: ۸۸۷ 0۹۰۲۰ اوت

 ٩۹۱ هنجاتراق ۲۵ ۶ ۷۰ ۰۰۰ .راوبلو
 ۸۰.۰ هاوتا ٥ ۰ ۸۰ ۰ هقای وب

 ۸ ۰ نایاپو + ۲ ۰ هق وا
 ۰۵۸۹۱۳ اوغو ۳۷ 2۵۸ ۲۰۶ 4هقرامانیدن وق

 ٩۷۰۰۰ هترامهتناس ۱۳۷ ۳۷۸ ۷۸۰۰ هتلادغام

 و همانا ۲۲۱۰۰۲ ۰ ۰ همان اپ
 ۱۱ ۲۶۵ هفنارامافو ۳۲ ۷۸ ر ا

 A ‘۰ هئوغادا ۳۰۵ ۵ 4۷ ۰ اموت

 ۳ ۳۲۰ .of ۱ ۳۳۰ ۵ ًاعمج

 ۔ ما یتهج هبیمولوق -- .یسهیرات لاوحا
 هللا ( ادیتساب وغی ردور ) بقاصعتم ینفشک كناق

 فشک ندنفرط ( هزوقالد ناوح ۱ نانلوب هدنتیعم

 یرلرب یک هدنتهج برغ كننورب (الو) « قرهلوا

 بمولوق فوت قم هنس ینا فک سل

 نوتب ۰ بوشان هنب زفروک نای راد ید یسیدنک
 ۱۵۳۰ هدعب . یدا شمر او لحاس

 هنجا كتکلع ندفرط ىه رلاویناسا كدهنخ رات
 هلاظم عاوبا یهیلصا “لاها هراع .بودا لوخد

 .یدرلشعا رسا یهاطر «لتق ینقاطریو «راجود

 هن راواوج كن هطاترغ شن رایداو ا

 ۔ سو ینمان ( هدانرغ یکی ) هتکلع و « كرهتزکب
 هدینساروا « هدنرلکدنا طبض یفرطره . یدرلشم

 نوتبسیراجم .بودا ذاحما تیودخ ایو تلایا رب
 لاها کلا لاح و . یدرلشل | هراصحا تم

 هرللوننایسا نالواشمشلرم هدنکلمع «لکد هب هیلصا
 دیس یر ندنح رات ۱ .بولک یغآ نو

 اهدمایقهدنحرات ۱۸۱۰ ۰ یدرلشمالشاب همايقهدرب

 یاب هنس رب نوا < بولوا یومعو یدحو دوس

 دراویلو .هرکص ندقدشارغوا هل رکسع هناسا
 هنرزوا قییلاغ ( هقايو ) ینیدنازق هد ۹

 .یدشعل وا نیمأت یسهرادا تب راتخ كتكلمەدا ۱

 کیدمش هدانرغ یی اب و هبمولوق تقو وا قجنآ
 رودآ وقاو الثوزنو نوت «بولوارصحتم هدودح

 كنسیضارا یکیدمش ینعی لماش ید ین راتموکح

 ندقدلاق هدلاح و هنس ید . یدا مماج نا کا

 ؛ شلرنآ تموکح کیا روك ذم هد ۱۸۱۷ 2 8

 ترابع ندشالابا یکیدمش هدانیغ یکی هد ۱

۳۷/۹۳ 
 هعمتجت فلام بک ندتموکح كجوک زوقط |

 دل و ق

 هرز تم: تاموکخ 22 ۱ 2 ؛ شع وقهننروص

 هرادا هدننروص تموکح كتر بلا لوحت هتالایا
 . ردشمالشاب هغْموا

 Colombie ع یکتا 1
 یاش ها 1 RS ۱ هسمولوف

 كلاع ( نونمود ) نالوا عبا هب هرتلکنا هدیلامش

 یسب رغ دلا كناموکح ندا بیکرت ینسهعمتحم

 .یدرونلوا هیمست ( هنودلاق کی ) هلبتقو .بولوا
 یامش ضرع ۳ هلا ٩۳ ؛تولوا رب رپ مساو

 دم هدنرهزا یییغ لوط ۱۳۷۲ هللا ۱۱۷۴ و

 نوینیمودهب اقرش هللا هعمتح كالام اب ونج :رولوا

 « یر لاهش» "الامش فلت رو هقسابات | و هنرمل ۲

 لدتعم طیح رحم یخد ًابرغ « هلیسهعساو *یضادا
 هنسیضارا هقسال | كن هعمتح كلام هدنسلامش قو هلا

 E E NE هلا لحاس عبات

 ا ER TE E هبقرش دودح هلیس هس ونحو

 ندهضورفم ةي طو طخ هدنجا هبلاخ "یضارا

 ینسیبونجفصن كنسهیقرش دودح «بولوا ترابع
 .روبدا لیکشت ی رم اساس رلغاط یلاق هسا

 و هداب ز ندهرتمولیک ۸ ۰۰ یی و هن ونح ندلامش

 ۶ نولفا هدتسش هولو میم هلا ۰

 ۔وایک عبر NES ا

 یسلاها «هدلاح ییدل وا دوس ندهسنارف ینعی هرتم

 كب لحاس . رویلوا غلاب هب یشک ۱

 یرلهطاهلیا رلیوقو نورب قوچربو یلیتنقیچ یلہتنریک
 هلیمسا ( رووقناو ) هدنسیب ونج مسق «بولوا یواح
 هچیلارق هدنسلامشممقو یسهریزجرب نوزواو دوس

 ..ولوق ریلکنا . روینلو یبهعمتحم رازج تولراش

 ؛ بولوا بک ندنسق ییا یواسم رغ یمهیبم

 یرکیدو یس هرزح ( رووق ناو ) روک ذم یر

 ؛نکیا رحهم ررب یرتآ یرتآ راو .ردیتهج هرق
 « دیحوتلاب هلیمان یسهببمولوق ریاکنا هد ۹

 ۰ ردرلشع وا قاحلا هنس هعمتع تاموکح نوشمود

 هج و هونج ندلامش «بولوا قلغاط تکلم

 هلحاس یر كرلنو . رولوا دن رلغاط هرص کیا

 دال رل هلالش » ىع (هجنار داقساق) نالوا برق

 برص«بولسکو ردق هب هرم ۱۳/۵۵ هک« رد *« یس

 م  ۰ ۰



 ل و ق
 یرغوطبهوثحو « رتازوا ردق هبایرد بل ییرلکتا
 یرکید .رولوا لخاد هبهعمتم كلام «بولوا دتم

 هک« ردبسهلسلس« رلغاطیابق» نالوادتم هدنتهج قرش
 اهد«هرزوا ناف هدندنمسا و كسکوب اهد

 ۲۰۰۰ یرلدیکو زاغو بولوا نیتج و برص
 لحم كسکو دا و « ردهدرلعافترا برق هر هربم

 افترا هرتم 4 ۸۷۷ كنغاط (نوور) نالوا
 عساو هدنسهژا كرغاط هرص ییا و ۰ ردراو

 روکذ م یغد هدنجما كنو «بولوا هلبایرب كسکو و

 ندهاسلس ییا روکذم .رینازوایرللوق ضعب كرلغاط
 نوجاكلکود هلدتعم طبع رحمو ناق۲ هدنجما كنەلىاي

 (رسارف) یرلکوس كلا كنهربشکراهنا نالو دیک ررب

 كن همای یسیجترب ككرلنو .ردیرلقامررا (اییمولوق) و
 هدنسهیونج دودح « قرهشالوط یبرلفرط رثک ا
 هلدتعم طبحم رح هدنسیشراق یسهریزج رووقنا و
 هدنمسق بونج كنهلباي هسیا یسیجنکیا . روایکود
 . رولوا لخاد ههعهتم كلاع « بودا لصح

 یرغوط هلامش یسهبراج هایم یسیلامش مسق كتكلم

 (هبزنک ام) نالوا بصنم ه«یلامث دمجنم رحم ؛بوقآ
 . قوچ كي یرللوک هدهلبای . رولیکود هنغامریا
 .ردنوزوا و راط یرثک | و

 كلولبا «بولوا هدننی طیرفتو طارفا یماوه

 قو وصیرلشبق نروس دادهنش اهن كسيام ندنسادتا

 احیص كب ید یرازای نروس یآ چوا و ترسو

 یرلیداو قلا ضعب هللحاوس زکلای نیشبق .ردق
 راراق فرط ره كراغاطو هللا .بولوا هلدتعم
 رلغاط نالوا دتم هوب لحاس .رولیتروا هلرلزوو

 داراغاطوب .هلمریدروط یرلطولب نک ندطی رح
 - رط اس « بوغای هدایز رومناب هدنرلکتا یبرغ
 كنهعساو تکلم و .راغای كربسو زا اهد هدرلف
 ؛ ماح « بولوا روتسم هلرانامروا یفرط یه نام

 غدرا « قدنف هزارک یاس «نکروک «قاوق «هشیم

 زواجتم ییهرتم ۱۰۰ . ردواح یرلجاغآ راسو
 شافس و ههتسارک . روبنلو یخد رلماح نوزوا

 ىراجاغا درانامروا و نالوا ىلشيرولا هنلامعا
 «بولواهدرادقم كح هلبددنا هرادا یضرا رک نوت

 قوح ندتهج نوک رب هدنلاح يراا كتکاع
 هرامعا و ناکسا .ردزسهمش ینحهنلوا هدافتسا
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 ل و ق
 ؛۰ یسضارا تعارز لباق ۰ 15 یرارب حلاص

 یشیریولا هراج یمنص هلئابوبح راس و هبزآ و

 . ردشماوا نیمخت مود یکی نویلم ۲۵ هدیرلنالوا
 :نوجاكملسهلوا تعارز لباق «یرلرب رکا قجنآ

 یسدس رب كتکلم . ردحاتح هغملوا اورا و تس

 1 و اف هدف رادقل ل ریو رالوک
 هللا هتات یلوصحم یجنرب هدلاح ییدمش . ردشٌا

 .ردکو کرب یک ناغوص نالوا لوبقم كپ هجرلیلرب
 هایسو ضا « بولوا قوج یسهیشحو تاناویح
 ناب « یدک یاس «نالق «تروق هللا یا زوو
 داروک یرلتسو هللا قشو و اودرز و یزوکوا
 هلرللوک و یعاونا دارلناوبح راس نایاراب هنلاسعا

 ییدمش .ردقوح كب رلقللاب هدلحاوس و هدرلرپن

 نوار عینم یجشرب كنسهببمولوق رماکنا هدلاح

 حطسو هدرلموق كندعم تمیق یذو «بواوا ییدعم

 هدنرلرامط ابق ءهدهسیا هدکمتب یرانانلو هدضرا

  شموک ۰ ردشهاعالشاب هنجارخا الا كراناناو

 ۔ دعم اسو هویج * وقنچ «ریمد «نوشروق «رقاب
 هدیلدعم رو .ردقوج یرلقاجوا هرئاسو ىلا هل ران

 هرزوا تیلک هدنسهربزج رووقاو «بولوا قوح
 . ردهدقاراقبح

 سانحا و لئابق یردق ۵

 راشاب هدنلاح یثحو قوح زآ و بوسنم هن هفلتخ

 ندیجزو لنیج .یابوروآ یروصقو ندرلبلرب لصا

 ا لو اقای جزو راب
 زونه تکلم . ردهدقلازآ رلیلرب هراجع «هحقدل
 كح هلی هلند هبصق ؛بویمراو هنسهجرد تیرومعم
 تموکحزک و نانلو هدنسهرب زج رووقناو کلا

 هدنتهج هرق .ردیسهبصق (هروتشو) نانلوا ذاا

 كريس كب هلیمان «هلق» ايو «هعلق» ینعی (روف) هسیا

 كنبوا كروک هجیلشاب هکءردراو رلیوک مقاط رب
 كلا و راحت دعم ید هدنرق نداعم درگ

 ضعب هلرلیجتدعم ید هدرلرب تعارز لباق هدایز
 ولوق هلبا رسارف اذهعم .زوبنلو یرلهباخ كءارز

 هدکموب هکدتیک رلهب رق یهدنرلارح یرلقامرا ایبم

 ۰۰ ندنسل اها

 ۰ . رب رتسوکی ندادعتسا قلوا هبصقرب یره «بولوا

 هدنجما یسهعساو كلام نوشمود كنتلود هرتلکنا

 داد هناحاس لدتعم طع رح ندن رانکی مالطا طیع رح

 ر
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 لو ق

 .ولوت زیلکنا یطخ لوب ریمد كویب یکیدتیا دیدم
 یاهتمكتکلمو .هلبا قش ینسیونج مسق تنسیم
 عقاو هدنبصنم یغامریا رسارف و هدنسیغ بونج
 هدنرانک هکءرولوا لصاو هتنامل (تانناد رارو)

 .روبنلو یرلدلکسا (رووقناو) هليا (رتسنیمتسوون)
 کس رب هدي رايا «بولوا مالغاص و عساو كي نام وب

 هدلحاسوا .ردقو هپش هدنفح هلوا تیرومعموتراجت

 یسکیا «تکام .ردراو رانامل لمکم قوجرب اهد
 ؛هرزواقلوا هدهرق یحواو هدنسهرزح رووقناو

 یلیکو كدتموکح زیلکنا ؛بولوا مسقنم هباضق شب
 سلحرب بکنداضعا ه لنا فرصتمرب هدنماقم
 نداضعا ۲۰ و « روللوا هرادا ندنفرط هرادا

 . ردراو ییصوصخ ناثوعبم سلجم رب بک
 اضعا ۳ هنابعاتتیهو ه هنسم وم سلم نوبنیمود

E FE ینقح كمردنوک 

 ه وقس وم كن هس ور ( ص2 4

 RE EE 1۳ ۱ هنمولوق

 هللا ( هقووقسوم ) و هدنسیقرش بونج هرتموایک
 اضق هدنسیراقو زارب كنساقتلم یرل رہن ( هقوا )

 « بولوا هبصق رب یزکی
 یرلهقب باف نوتوت هلبا تاجوسنم قوماپو كپیا و
 . ردراو

(Kolomea) 2ابجبلاغ كناب رتس وا  

  ولک ۰ كغرلو هدنسهلطخ ۱ ابمولوق

 كنبرهن ( تور ) قرهلوا هدنسيقرش بونج هرتم

 « بولوا هبصق رب یزک اضت هدنرانک لوص
 هتسارکویبهقیربافنیچ ككویپ «یسیلاها ۰
 . ردراو ینراجت نوتوت هلا

 تائب ونج یا ضا ( 00۱02 ) ۱ .

 هماناپ بات هنتموکح هییمولوق ۱ نولوف
 هماناب و هدنلحاس قرش لاش كنخزر و تلایا
 (ولینازنام)هدنسب رغلامش هرتمولیک ۷۷ كنسږلکسا
 رکسا و هبصقرب هدنرزوا هطا كچوکرب هدنمسا
 هبصق ر یکی . ردراو یسلاها ۳ ۰۰۰ «بولوا

 كنطخ لو رمد نالواردق هب هماناب نداروا .بولوا

 ت زد زم داش ما نفسا هدنسهرص یساشنا

 «ندنفج هنلوب هدنزغ | یخد كنلودح هماناب نالوارفح

 . ردلومأم یجهبویب قباچ

۳۷۹۰ 

 یسلاها ۲ ۸ ۰

 لو ق
 هد هب رییس ( Kouloundy ) و

 لژانراب كنتلایا ( قسموت ) | یدنووق
 رب هدنسس رغ بونح هرم واک ۲۳۲ و هدنساضق

 هرتمولیک ۲ یک ۱۰۳۸ یو « بولوا لوک ییا
 ۰ ردهرتمولیک عب ےہ ٤٤١ یمهحطس هحاسم و

 نانلو یسارم كهرتموابک ۲۰۰ و نالوا یانمه

 . رولیکوو د هل وکو رہ

Colonia ) A 4 
 del 5۵018 ۱ وتنمارقاس لد اسولوق

 ( یاوغوروا ) كنب ونج یاق مآ ( ۵
 هرتمولیک ۱۰ كن ( وئد وتوم ) و هدنتموکح

 لحاس كنحيلخ ( هتالپال ) قرلوا هدنسیلامش برغ
 قاجن سهدنسیشراق كسرنا سون و و هدنسلامش

 یسیلاها ۰ ۰۰۰ «بولواړلکساو هبصقرب یزکیم
 . ردراو

 نب ر كن هیسورب (0010800) هر
 ۔ واک ۵۹۰ كنبلرب و هدنتلایا ۱ هسولوق

 نالوا تلایا زڪ ص و هدنسب ونج برغ هرتم
 قرلوا هدنسبب رغ لامش هرتمولیک ۵ كحنلب وق

 ر یزک قاحنس هدنرانک لوص كنغامرا نر

 - اکحتسالمکم :یسلاها ۲۸۱ ۲۷۳ ؛بولوارهش

 « هه دادعا چوا ید اعم عنصمو مسج ددعتم ام

 ییبطخیرات «یسهزوم «یتکم تراجت رب و عیانصرب
 كوس « یس هحغاب تاناوبح و تاتا .یسهناخهنوع

 - ات هدنلکش هراد هرزوا مدق زرط «یسهناخبتک

 تسب رس ءیسیریوکر لیترواهدنرزوا رم یارک

 لب |هفلتخ تاجوسنم وهشقا «یتراجت كلشيا كب «ینام
 هینولوق) هلتفاضا هنمسا كرهش و یرلهقبرباف نوتوت
 هس ربطقت كن وص كجیج روهذم کند ( یوص

 یسهرظنمندجراخ .ردراو یمهقیریاف ٤۰ صوصخ
 هدنرلفرط ضعب كنلخاد قج1 .بولوا لزوک ك پ
 هدربش و . رداشخا یرهاخ و راط یرلقاقوس

 مسج نانلوا اد هنساشنا هدنسیدالیم رات ۸

 ماود هتااشنا الاح « بویمهنلوا ماعا ن الا اسیلک
 كب .ردکلوتق یمظعا مق كنسيلاها . ردهدقنلوا

 ؛ شفلو تخاب هلتاعفد « بولوا ربش رب یکسا
 اربخا « نکیا یزک م كنتلايا نب ر هد رلتقو نشو

 لاح وب جن . ردشموا لقن هچنلبوق تیزکم



 لو ق

 ۴ مس

 . ردهدقء را

 | هینولوت
 لس 9« تولوا اضق رث هان رغ بوتخ

 ًابونج « هل رلاضق ارش « هج روڪ
 نده رق ٥٤ .رددودح هلش ال و هاب یخد برو

 هروک هنناس كنسهمانلاس تیالو «بولوا بک
 مق ران وب هک. ردراو یسلاها ۱ ۵ زکلا

 خالوا و دقانرا یرادقم ۳1 رب و ِ یمظعا

 .هبرق ( هقسیه ) اضق زکن . ردناتسرخ قرهلوا

 “تولوا ترابع ندهلباب عفل ح یسضارا .ردىس

 . ردیلشی رولا اهد هاعصو «تبنم 11 یار وط

 ردق كج هدا تیافک هب هلع تاحاستحا اذه عم

 یاهتنم كتالو و هدنغاحنس

 هویم ضب هلناب وبح راس و رصم «هبرآ «یادغب

E 
 فورعمندندوس نو وق «بولوا هحهدایز یناناوبح

 هلترا ج یسلاها . ریلیاپ یراهک یر دوانرآ
 هب دشر رب ه داضق زکر .رلردروپمشم راک لشکتنحم و

 ۲ هلا عماج ٤و یتکم هسادتا ۱۱ هداضق نوت و

 «رحهم» هحنتال كنمسا هنولوق . رددوح وم هکت

 هلاق ندرللامور یسا « هلغلوا مولعم ینیدلوا كعد

 لاها هلو ندنفرط رانوو «رویلیشالک ۲ ینجهلوا
 . ردلمتع یلوا شلدا ناکساو لقن

(Kouloi, Koula) الوق دوخاب 
 -امش تلایا لکناخرا كنهيسور ۱ ولوف

 ادتبا « هلئاعن هدنساضق هغنیپ هکء ردرپنرم هدنس هل
 رب هلیغامرا ( هنود ) ءقرهقا یرغوط هقرش
 بول ۲ یاج چاق رب و ندکدتبا طالتخا هلا لودج
 یرغوط هلامش  هرکص ندقدلوا حلاص هنافس ریس
 ندکد تا عطق هفاسم كل هرتموایک ۰ و ؛رنود

 هنحیلخ ( نرق ) كزبڪد قآ یامث ۰ هرکص
 . رولکود

Mme Colet 3كتهسنارف (  

 هد۱۸۱ ۰«بولواندنرهررحم روم شم

 « وا » . ردشعا تافو هد ۱۸۷١ و ۰ شم وط

 ابدا عج یسهرناد . ردشلو تربش هلیرثا ییناونع
 , ىدا

 لو ق ۳/۹۹

 ۳9 ا كالو ندا ا
 را ۱ یا ۷۸۰ كنانسنغمو ۱ هلوت

 تكناکرب ردیف وتس نلسد (یغاط تیود) قرەلوا

 ۱۰۰۶۱ «بولوا هبصق رب یزک اضق هدنکتا

 کیا رب هللا هنادتبا چاق ربو هیدشر رب «یبیلاها
 هر هکو رم لافطا رونلواهرادا ندنفرطر هبهارو مور

 كي یرغوط هبونج « يتکم كنرف رب صوصخم
 :یقالومعمهرتاسو ملک «یسهووارب رادلوصحم و تبنم

 ؛یساسیلک ۲ «یدجسمو عماج ۳۰ .یراج كاشيا
 افوس شیلا ؛یسهمشح ۱۵ «یناح ۲ «یاج ۳

 هل هجنابهدنفارطا كرلناخو یسیشراچ ددح «یرلق
 ضعب «بولوا هبصقرب یکسا كب .ردراو یرلحاغآ

 کودا هل یعدق مسا «هدهسیا راو یمهقبتع را

 ۰ ردشمامهلشالک ۲

 یالو راکدنوادخ لام یساضق هلوق

 سودروکو یرمد ًابرغ هلیساضق سودروکو

 هاب رلاضقهمشا ید ًاقرش ءرہشالآ ًابونج ءیلملاصو
 هل رل هبحات هروخهدنمو یدنلس «تولوا دود

 هک« ردعماج ییلاها ۲۹۱۱۱ و هیرق ٩۸ رار

 بوسنم هبهفلتم تاعاج ی ۲۱ ٤ زکلاب كرلنود

 ا 0101 ام یزوصق و لسم ريغ

 2 ترا هرتمولیک عب سح ۱5۸۱ , یسهیعطس
 یاهرتمولیک ۱۲۵۱ «هعورح *یضاراکلهرتموابک

 ع یلهرتمولیک ۲۰ ۰ هبلاخ *یضارا و قلغاط

 رباخذ قالو ۰ ردنامروا یلهرتمولک ۱۰ و
 ندنعاونا كرلهزبس و هوبمو قوماب هللا هعونتما

 راغ یو اب رادفم لیخ «بولوا ترابع
 لاخ هدنلحم ندنسیغاب ۰ بواوا قوچ یرلنوبق
 هربمزا هدیرادقم یلیخ رب هرکص ندقدلپای ےلکو

 ربمزا یسهبصق هلوق .رونلوا جارخا كرهلی ریدنیا
 نالوا ندنفقاوم كنطخ لوب ربمد ناک نداسنغمو

 هط ساو و « بولوا طوب ص هللا هسوش هرپشالا

 كناضقو .روبديا ليست یتراجتو یتاجارخا كناضق
 «بولوالوبقم اهد یرایلاخ ءهلغلوا لزوک یسیغاب
 قنارف ۰ ؟ ۲۳ یونس

 «بولوایاکرب یسیضارا رک. راقبح یلاخ هدنتمیق

 ( ینمواقک اتاق ) هلیسانعم « شعاپ» هدهعدق ةنمزا

 «یداروپشم هلبتسافن كنارشو ؛یدرونلوا هیمست

 ۰۰ و ردق هرتم ۱



 لو ق ۱
 یزغآناکرب چوا نانلوا فیرعت ندنفرط نولارتسا
 یک ینیدلوا مدق اضق زک . رددوحوم موبلا

 ( یدنلس ) « (هیناوم) یکسا ید یمهبرق (هنم)

 هدیسبرق (هلّواط) ۰(سودنالیس) یکسا یمهیرق
 . ردعقاو هدنلم كنسهعدق ندم ( هلابات )

0 
 س فان هلتنمسا ( یاه ربما ) هدنراوح یسهبصق

 هلوت

 نالوا ها یعاحوا صص .رددوجوم هحیلباق ۱

 راسو رللکیه قوج رب ید هدنعقوم ( زیدلی)
 هبغ ندقرش ییاضق یربن زردک .رددوہشم راثآ
 کوب یدییوص یدنلس ناک ندلامش ۰ بودا قش
 . رولوا بصنم

 الاغ :هقسکم ( آندو ۱
 تا روس )ا هتک | ناقایوق

 ۱۱۶۲ كنوقيسکم « تولوا هبصق رم ج

 ۔ روک هینروفلاق قرلوا هدنسیبیغ لاش هرتمولیک
 عقاو هدن روا كري را یا نلیکود هنزف

 . ردعماح ییلاها ۱۰۰۰۰ و

 - هعمتحم كلام هقیسکم ( 60۱۵ ) ل رج
 كنوقسکم و هدنتهج برغ كنس ۱

 ندنلحاس لدتعم طیح رو هدنغ هرتموایک 7
 كتموکح نالوا یانه هدهفاسم کاهرتمولک 6

 « یسلاها ۲۰۱۲۸۰۶ تواوا نیش رز ی

 فاعور هوهق هدنفارطا و یسهناخکیلیا قوماپ
 .ردراو

 ینسهعمتجم كلام هقیسکم یموکح املوق
 رح «بولوا ندنراکجوک كا كناموکحندا بیک
 اقرشوب الاش یدلح ییدلوا هدنح اب و و

 ۔ وکح ناق آوثیم ندنفرط یبونج قرش «وقسیلاج
 كل هرتمولبک ۱ ۱۸ هدروک ذم رحم .رددودح هلی رلتم

 عبر ۵ ۱۸ یس هبحطس هحاسم . ردراو یحاس

 . ردراو یسلاما ۷ ۵:۵ ٩۱ بولوا هرتمولبک

 تولوا بک ندرلهووا و ندرلغاط یسیضارا

 نالوا یعافترا هرتم ۳ ۳۵۰۰ یغاط كسکو كلا

 .رد(ایهزا) کوس كا تنرلربن .ردیناکر (اهلوق)
 تكسکو ی ؛بولوا قاحبص هدهووا و هدلحاس یساوه

 ملاقا .ریشلسرس هحقدلقح هترلرپ

 :شموک هدنرلغاطو یسهعونتم تالوصحم صوصحم

 ۰ ردراو یرلندعم نوشروقو ربمد ءرقاب

 هر هل دتعمو هراح

 مو ق ۳۰/۹۷
 ہدنسدق مش مسق كەد رس ( 42 1

 ۱5 ا و

 .اتسا ) عقاو دلا ا كن کد قحوخ وا

 هه قرش لاش « هللاعن ندنرلغاط ( یوو

 (نودوتروق) و ( نودوال ) « قرهقا یرغوط
 « رثود یرغوط هلایش « هرکص ندقدقدل ۲ ی رلربن
 بول هد ( هقنای ریس )و ( هنخاساب ) ندلوصو
 هلا( هڪ ودق ) و «عوجر ه قرش لاش هن هدعب
 ۱۰۰ ا ذخا د یارب ( اولوموا )

 یایش ضرع ۷۰۳ هرکص ندنای رج كل هرتمولیک
 لامث دخت رخ هدیقرش لوط ۱۵۵, و
 . زوایکو د
 تو

 هالسا زرقا ) كناتسمح ( ( 00 2

 LL ٤ یو
 هدنرانک لوص كسرپن ( هبلا ) قرءلوا هدنسیبیغ

 ءیسلاها ۱۷۱ ۰

 یسهنا کسا ضعبو یرلهقرباف تارکسو هقسیاب
 ور د قول نق ایداوپم یهدناتسمح .ردراو

 سم هل كە رس (2-) 0
 ی 1 و ۱ ۱ نا وبلوق

 لیکشتهلعسوت كنوو كنب رهن ( ییوا ) هدنسیبرغ
 هبصق رب هدب زانک "نوش كلوك مس او ییدتسا

 دبص هل رازاب هريحذو یسلاها Nos «بولوا

 . ردراو یسهام

)K٥( ۰هسنامع كلام هللا غاط هرق  
 و هی وی ی

 ۲۸۰۰ « بولوا غاطرب عفتمو درفنم هدنتسوا
 هلرتهح یىل وا ضورعم هسودل .ردراویعافترا هرتم
 هدندودح غاطهرق هلاهیرص .زاع وط راق قوح
 داژاغوبیانمه یهدننای بول واغاطرب هلمساوب ید
 . ردراو یافترا هرم ۹

)K013(ندقامرار هدهساقفاق  
 رب ا اا 9 هک ۱ اموق

 ندنغاط ( شلافوس ) ندنرلکتا یلامش كنغاط
 لامث هدنسهزا یرلتلایا كرت و ناب وق « هلناعبن
 یرلتلایا لو ورواتسا هلا كرت هدعب و هبقرش
 هنتلایا دارت تیاهمو «قرەق 1 یرغوط هقرش هدننب

E UF2 1 ندناب رح كلەرتمولىك ۰  
A هززخ 

 ؛بولوا هبصقرب یزکص اضق



 م و ق

 E: 0 Comagène م

 در E رب ۵ 0 ۱ هنجاموت
 هنس ٩۵ نددالبم . یدا ( طاسمس ) یزکس

 -ارفوا)هدعب ؛بوریک هنلکش هریغص تموکحرب لوا

 فالایا كنتلود امور هلیمان ( هیتارف ) ینعی (هیزت
 . یدشلوا لخاد هسدادع

 هدناتسراحم ( 10908708 ) ) ام 1

 لامش هرتم وایک ۸ و و

 قاجنسهدنرانکللوص كنلوقرب كنهنوطو هدنسي رغ
 < ییلاها ۱۲ ۱۱۰ « تولوا هبصقر یزکس

 یراج كلشيا هللرلهشرب اف لیخو ییاماکحتسا مسج

 - الیم رات ٠١۹٤ و ۱۵۳ هبصق و .ردراو

 ۲ ردشمک هطض کل رابلن مع هعف د کیا ه دنسل د

fاموق دوخا |  CoumasSie, 

 N EDE هساموت

 ۔ هيز تلود ( یتاشآ ) هدهنیک یراقو هدنسب رغ
 ضرع ۱۲۰ «بولوا رهش رب یزکس كتس

 ۷۰ ۰۰ وعقاو هدییرغ لوط ؛۳۳۰" هلبا یلامش

 للظم هلراحشاو عساو یرلقاقوس .ردعماح ییل اه

 هک« ردراو نادیم و شینک هدنسهنروا «بولوا

 و هد ۱۸۷۱ رلرلکنا .رولیروق رازاب رب هدهتفه

 .ردرلذغاقارحا ی رقم دكرادمکح  هلطض ی رهش

 هنلمما كناملاتبا 0 3

 هدنتلاباهرارق عقاو ه دن هطخ رب ۱ وک ا موق

 قرلوا هدنسب ونحقرش هرتمولیک 4 ه كنهرارقو

 س هدهفاسم كل هرتمولک ه ندا یتا

 هلرایرپوک قوچرب هنیرلربرب هعقاو هدنجما كفلقاطب
 هبصق رب سسّوم هدنرزوا هطا كحوک ۱ ۳ طول

 . ردراو یسلاها TAN «بولوا

Kouma m00 ( “ ۴ ) هدهنولاح 

 هرز ( وسو | واوهاموف
 برغهرتمولیک ۸۸۰ كنويکوتو هدنتلایا ( وغیه )

 یسلاها ۸٩5 ٤٥ « بولوا رهشرب هدنسب ونج
 . ردراو یاماکحتسا یساو

 ندنماوقا كرت ( 16010002065 ) ها

Eیجنرب نوا هک.ردموق كچ وک رب ۱  
 كتهسور « هلبا مفد ی رلکنج هدنطسا وا یدالبمنرق

 یرلاروا كرللوغم هدعب .یدرلشمشلرب هنتهح بون

 كرلراحت « هلترم هناتسراحم یرافاطرب هدنرلالیتسا

YA ۱ م و ق 
 - راج هلئامز رو ۰ بوشلرب هدرلرب یرلکدریو

 ناموق یراتکلعو یرلیدنک موبلا ۰ هدهسراششل
 رال وغم یخد یراقاطرب .ردهدتعوا قیرفت هلبمسا

 لئان هتموکح هدرصم ؛بولیتاص یک هلوک ندنفرط

 . یدا ندرنو یخد كارتا كيلام نالوا
 اتش تاوکتنا كنتالو هوصوق هو رام

 هرتمولیک ۳۰ كن وکساو هدنغ ۱ هولاموق

 اک ( هلو ۶ ) قربلوا هدنسیلامش قرش ردق
 « بولوا هبصق رب یزکس امق هدنراتک

 هادتبا ریو هیدشررب «ینی رش عماج ۲ ءیبیلاها
 ءیسهیکت۲ «یسهسردمرر «یتکمنایتسرخ هد رم هلا

 هدهتفه و ینمرکد چاق رب هلیسب رب وکر هدنرزوا درېم

 هب هب رص ندب وکسا .ردراو یرازاب رولیروق رب

 هداروا بوک ندهبصق و یطخ قاصتلا ندیک
 .ردهدقع زا یسهبراجت تیما هکدتیک «هلغلوا ینقوم

 بلا 3 ۹ یناضق هولاموق -

 هوشرب و هقنلپ .هوطرق «بتش| «بوکسا «بولوا
 فلتحم و لهضراع یسضارا . ردطاحم هل رلاضق

 - روا و اع هللرلرب تبنم تعارز لباق * بولوا

 هلا هعونتم تابوبح یتالوصح . ردراو یرلنام

 -هوبمو هربسو نوتوت یداع عو رب هایسو ری ونک

 صوصا لعو یناناویح . ردترابع ندنعاونا دارا

 ندور ا غایو یغاب .بولوا قوج یرلنووق
 ۳ اقا دراو یامارخا الخ

 یروصتو دوانزآ و ملسم یمظعا مسق ؛بولوا هدنرل
 .ردهرتاسو راغلب

Eکد دن ات شعم (0۳0282)  

 یعدق مسا تكنسهبصق ناتسبلا امرود

 كنيب ونج یاقمآ )Cuma2( ۱ حد

 (وتایراق)و هدنتموکح (الئوزنو) 4
 رلکساو هیصقرب یزکح تلابا هدنلخدم كنبوق
 ۔اص نکل قاحیص كبو یسلاها ٩۳۰ .بولوا
 « بولوا دون اهد امدقم . ردراو یساوه مالغ

 . ردشلوا مدهنم هلن اعف د ندض را کن

 | ا وغاياموق

 .هدار ۳۰

Comayagua ( ) یاشیا 

 وکح(سارودن وه) هدیطسو

1. 

 . قرالواهدنقرش هرتمولیک ۲۲۰ كنهلاتآو غو هدنتم
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 م و ق
 هبصق رب ی زکر تلایا عقاو هدنچا هووا ر تبنم

 hd هلىتقو .ردراو یسلاها N >۰۰ «بولوا

 . یدا یر ۲
 كتهسنارف ( 0۳8۴16898 ) ۱ 7 7
 ۱۰۱ كسرابو هدنتلایا هژآ وا ۱ هینلسمو#

 هبصق رب یزکح اضق هدنسیقرش بونج هرتموایک
 < یسهعلق رب لزوک « یسلاعا ۱۳ ۳۹۳ ۰ بولوا

 ضمب ویسهناخبتک «یتکم لخاد «ینامروارب عساو

 . ردراو یرلهشاف
 كتهسنارف ( 0۳۳۵۵۲۵۲ ) 8

 (قودلراب) و هدنتلایا هزوم ۱ ی

 اضق هدنرزوا ېرې هزومو هدنقرش هرتمولک ۵۹

 لزوک .یسیلاها ۵ ۱۰۰ :بولوا هبصقرب یزک
 .ردراو یرل هم اف ددعتم هل رلهناخغابدو ىس ەعاقر

 كناربا (سموکی سسراف لصاو) 7
Eبالاست قارا ماه ۱  

 هطخ قو رواسب هلا یرو هدن رلکتا

 « هدلاح ینیدلوا یربش ناغماد یزکع ء بولوا
 یرلضمب .یدناندن رلهرومعم رویش کا ید ماطسب

 .ردرلشع | دع ندهطخ وب ید: قان

 «تولوا هحا ر هدن رقناد هه ) , ۷

۱ 
 . ردشم وا سا رر طقسم

 كنىقرش ناتشکرت اوبا هنح

 ی ES رز | یناط موق

 -هزا یرللوک (رونهرق) هللا ( رون بول ) هدنتهج
 رلهود هدنلاح یاس هدنجما «بولوا هووا رب هدنس

 . رويو
 اها د كس زاع دق

 ی N O FY ر | هعلق موق

 كنبصنم ییاچ سردنم هدنسیپرغ بونج هرتمولیک
 مکحتسم هدنسشراق كرحلا دس و هدنرانک لوص

 . ردراو یسلاها ۲ ۰.۰ «بولوا هبصق رب

 نوشارم ( Comnéne ) نا

 هک« ردنادناخ رس روپشمهدنتل ود ۱ یوو

 قلوا ندنلسن كرم ندنسابرقا كنيطنط دق ٴكلويب
 ندندارفا «بونلو هدنبلط تئارو قح « هاساعذا

 نوا و هدیلکرا یشکر «هدهنطنطسق یک لآ

 هدهینیطنطسق ۰ ردراشمروس مکح هدنوزبرط یک

۳۷14 
۳ 

 ۴ ورق

 هحو رب یرللاصفنا و دوعق خيرات كنبرانروس مکح

 یدک

 ۱۰۵۰۹ لا ۱۰۰۷ نع سوتنموق قاسا

 ۱۱۱۸ 6 ۱۰۸۱ « سوننموقسبسکل ۲ یعترب

 VEN SE IIIA LUG سوننموق یاب

 ANS SLC NAE O سوننموق لئونام

 ۱۱۸۳۲ 0« ۱۱۸۰ « سوننموقسسکل [یجنکیا

 ۱۱۸۵ ۰ ۱۸۳ 6 سوت وه یی

r ۰ ۰ ۰۰  

 قاسیا ) قنورد | نالوا یربخا كرلنوب

 دیواد یتوروت ءهلغملوا طاقسا ندنفرط ( ولکنآ

 یرادمکح هج یومطسق ینعی هبنوغالفاپ هدعل
 یحنح وا و ؛ شا داما رقم ییلکرا ۰ تولوا

 ( تنو ) هدنرا ۶ سوننموق سیسکل آ
TTی  LASزیارت  

 « كد هن رات ۲ ندروک ذم جرات و

 یرلترضح یناث ناخ دم ناطلس حتفلا وا ینعی

 مکح هدنوزب رط « ردق هب هد ا حتف هد ینساروا

 یر كندارفا نادناخ و ] ۰ ردراشمروس

 همزال تامولعم هدنسهرص یساذ مسا هدنقح

 [ ۰ ردشلرو

 یتلود

A۔اریعا  

 9 0 بولوا ندنرلروط سودومو

 ۲ ۰ .هدنسیدالیم میرات ۰ ۰ ردیلغوا كلروآ

 ؛شلاط هتهافس «بولوا فلخ هنردب «نکیا هدنشاب

 تیاپن  یدا شا لتق ینسهجوزو ینسهریشم#
 ۱٩۲ نکیا هدنششت كتا لتق یی(ابیسرام) یس هقوشعم
 یربا كب .ردشملوا مست ندنفرط كلوب هدنخ رات

 هدنکو ا كقلخ هدهناخزاناج « بولؤا مدآ لتوقو
 هداروا هلیلا یدنک یرلمدآز سحالسو «ریشلوک

 .یدربنالشوخ ندکمردلوا هلزوب وط

(Comores) ۱ ۹لحاس كناق رفآ  
 لحاسوو هدنسشراق یسقرش هرومروف

 5 هدتتسدرآ یس هررخ ةر زج راقسغادم هلا

 ندهطآ ترد هدنتهج لامش كنیزاغو ( قیبمازوم )
 بونج « بولوا یّثیه هعمتجم ریازج رب بک
 هرتمولیک ۲:۵ یرغوط هب ېب رغ لامش ندیقرش
 ترد ون ۰. رلردا لیکشت هرص رب هدنغلنوزوا
 یراسوفن و یرل هحطس هحاسم هلب رامسا كنهطا

 :. ردنا هجورب



 ۳۷/۷/۰ م و ق

 یهیل ها هرتمولیک عبرح هریزج

 ۳5۵ ۰.۰ ۱ ۲ هروموق كور
 0 ۳۹۱ لهوم

 ۱۳ ۰۰۰ Yo نآوژنآ

 ۱۳۰۰۰ ۳۹۹ هت وب ام

 0 ۰ ۲ ۶ ًاعج

 رشیکیا رب هدلحأ وس كنب رب یه ندرلهطا وب

 هارو ست وا هم درک ندراو ییا
 راینز هم ندافب رفآ یرهیلسا *لاما .رذطاع
 ندنرلتهح رجا رح لوانرق چ وا ندنو « هدهسیا

 «هلطبض یریازجو بوک هفرط وا رابع قاطرب
 ؛ شتا لیکشت هیمالسا ةريغص تاموکح قاط رب

 تی رهص طباور دقع هل رايز یلرب یرلقدلو و
 ییدمش . ردرلشلوا موق رب «قردشیراق ؛بودا

 . رردملکتم هللا برع ناسلو رلسم یسهلج هدلاح

 ؛بولوا رلمدا فولأم هلتراجت و سنو« یرلیدنک
 اطعا و ذخا هلینبافس اب وروآ نایارغوا هنیرلرلکسا
 -اکلمتسمكنتلود هسنارف اسا رلهریزجو . رلردا
 «بوىلوایسيراج ءام تكنکو س كلا . رددودعم ندنت

 ناکرب رب هدنسهنروا . رارناللوق ین وص ۸+ رهص

 رسولا نعالج لاعتشا ید هد ٥ ؛بتولوا

E 

( Cap. Comorin ) ور [ , 4 
 كار رج هبش ناتشدنه ۱ نوو

 E تاک «بولوا نور ا یاهتنم

 هدنن رق لحاس « هلفلوا ترابع ندنحوا كنلابح

 هدنروصررب یلتشهد ندنیکناو كسکو هرتم ۰

 یلامش ضرع ۸۳۶" .رویدبا لیکشت هلسم رب دوهشم
 كلوب . ردعقاو هدیقرش لوط 6 ON و

 شنل هشولل ۷ هدنتشورا ایرد بل هلساسا

 هدنزانک رب كنو « بولوا دتم نادیمر قلموقو

 اعدق . ردراو هعلق رب و یوکرب روتسم هلراحاغ۲

 كب و رهش رب روهشم هلیمسا ( یراموق ) هدارو

 . یدیا راو دبعم رب نیدیک هنترایز ندراقازوا
 هدهیناتو ریطاسا ( 000105 ) 1

 صقر ۱ ا شومو

 هلرالکو ناداشو زیمس ؛بوللوا معز یهلا سوسو

 كنهلوكو ءریوصت هدنتروص لناقبلدرب شل دانوط

 م و ق

 قیفرت هللا ( سوموم ) یرلکدتا معز یهلا
 ۰ یدرلردا

 موقرب كوچوک ندنماوقا كرت ] . ...
 لحاس دكرزخ رحم « بولوا ۱ قودوت

 نک اس هدنسهزا دن رد هلببصانم كرت هدنسپب رغ

 یرلرادقم . رلردلوغشم هلکمریدشبت تاناویح و
 رس یرلق دلو ء بولوا هدنرل هدار ۰

 هلی ران ردسا قوح یرلاعح هدهسیا قلقاطب

 نت اس د نجا ٤ ۲ 9 یاغوت ٩ ۰۰۰ رار

 غلاب هسوفن ۲۰ ۰۰۰ یبیلاما كناضق «بولوا
 (قوموق یزاغ) هرلنو . ردملسم یسهلج .رولوا
 ۰ رلزند ید

 ( ,Cume 6۱۳06 ) هموک دوخای 7

 ةطخ ( ایلوثا ) كربغص یایسآ ۱ ۳
 لحاس كن زفروک یلرادناج ییدمشو هدنسهع دق

 شقلوب هدنبرقیصنم كنياچ رقاب قرلواهدنسیلامش
 ندنسارعش یامدق نانو « بولوا مدق رهش رب

 و ید كسوريموا هدتاور رب و كد ومسه

 ۰ ردشهمو

 - انو هدنلحاس یسهطخ هبنابماق كنابلاتا

 هعدق هتبدم رب هامسا ول ید هدنلاش كنيلو

 ندنفرط یرلرجاهم هموق یک هدایسآ « بولوا
 . كنو ؛شئلوا سیسأت فا. هام ۰ نددالبم

 اب ید ی رلرهش هنیسم ہلا لوا یسیلاما
 كرا هتابماق لوا هنس 4۱۹ نددالیم . یدرلشقا
 شتا لاقتنا هرایلامور ندرلنو و شم هنطبض
 یرل هنارب و ضعب رونلوا قرف قب . ىدا

 . ردیقاب
 ( ,Cûwe 00980 ) وموق دوخاب 7
 هدنس هطخ هدزابمول كنالاسا ۱ و

 یانه و هدنسی رغ لامش هرتمولیک ٤۰ كلاليمو
 یزک تلایا هدنلحاس یب رغ بونج كلوك نالوا
 سارب هلب راراوچ و ۱۰ ٩۳۰ ۰ بولوا هبصق رب

 « یراقاقوس زود و شینک «یسیلاها ۲ ۰
 ی واح یرا [لزوکو عنصم ددعتم «یسهینبا لوک"

 لزوک هدعتفارطا . یسورتابت رم داوب «یرلاسلک

 می رات « یسهناخبتک «یرلکشوک هلبرلهچغابو غاب
 یرهناضابلمع هلبرلهناخهنوع هیعیبط تمکحو ییبط
 یرلهق راف هراس و نویاص ملا هشمنا كنا و



 م و ق

 ۰ بولوا رهش رب یکسا .ردراو یرلهناخکود و
 یسآر طقسم كريهاشم قوچ رب و كويب هليتقو
 . ردشهلو

 دتع ردق هندودح هرجوسا قتلابا هموق

 هرتمولیک جب ر صع ۲۷۱۷ یس .هبحطس حاسم «بولوا

 AR .ردیشک ٤۷۷ 1:۰ یسلاها و
 یناربیوطتبنمو یرلهبتو یداو لزوک كي بول وا
 لژوک رلهویمذب دل كي « ماخذ یال وصح هحیلش اب . ردرا و
 .راقج هدكسا رادقم لیخ بولوا هرتاسو بارش

 مالغاص هلتاغ یساوه .ردرلیا كب یتراجتو عیانص

 رلندبک نوجا اوه ليد نزاب .بولوا فیطل و
 ۱ . ردقوح

 ؛بولو!لوک لزوکدلا كنابلاتنایوک هموق -
 ندلاش هدنلا قرطتا ككوب كن رلغاط بلآ

 ندقدلوا دم هدهفاسم كلهرتمولیک ۲۲ هبونج

 هب بونج برغ یرب «بولیرتآ هلوق کیا  هرکص
 .هبصق هموق قرهنازوا اهد هرتمولیک ۲۷ یرغوط

 وط هبیونج قرش یلوق رکید ؛رولوا یبتنم هنس
 هنسهبصق وقل ؛ بولوا دتم هرتمولک ۱۸ یر
 61۵۰ مدنرب شبنک كا هسا کا .رولوا لصاو

  رانک .ردقوح یسهٍیام روبط و ینیلاب . ردهرتم

 راکشوک هلرلهجناب نانلو هدنرزوا كرهت یهدنرا
 . ردزسلاثما ییذلو تفاطل درلکیحو هویمو

Kumi ( ) زوسیغا هدناو 
CEهدف شعار ه |  

 ۔ رش لامش هرتمولیک ه۰ ك( سیکلاخ) قرلوا
 «یسل اھا INE «بولوا رلکساو هبصق رب هدنسبق

 . ردراو یرلغابو هجغاب لزوک و یفامل

Comitan ( DEساباش كن هتسکم )  

 ك(لاووتسيرقناس)و هدنتموکح ناول
 یربم هولاجرع قرهلوا هدنونح هرتمولیک ۶ ۱

 یسیلاها ۱۰۰۰۰ « بولوا هبصق رب هدنرزوا
 كنیلصا موق رب ضرقنم نوتبسب مولا . ردراو
 . ردشفلو یزک

 هژوقاربس هدهبلحس ((2010150) : 9

 .د ومو ا هقدوم كنتلابآ ۱ ۳۶

 هبصق رب هدنسیرغ لامش هرتمولیک ۳۳ كنهقب
 یمهقریاف نویاص « یسیلاها ۱۰۷۰۰ «بولوا

 ن و ق ۳۷/۳۱
 یمهمشح رب لزوک هلیمات « یسهشح هناید » و

 . ردراو

 ی.هطخ یمحع قاع كناربا ۳ ب

 .اهفصا وهدنس رغ بونح یابهننم ۱ و

 اهد قرلوا هدنسقرش بونح هرتمولیک ۱ ۰ ۰ کت

 هدنرزوا كباح كحوکرب نایوروق هدلوج هدیغاشآ
 ٤۰۰۰ «بولوا هبصقرب هدنعافترا هرتم ۱ ۷۱۹ و

 .هجنابو غاب لزوکو یسهووارب اسآ دحز «یسیلاها
 ندنسارق ناهفصا «هد«نا دللا محعم) وادی کار

 ینیع «بواوا روک ذم (هسموق) رب «هرزوا قلوا
 ۰ ردکر ک هسلوا

 (Kounasiri ریشان وق د وخاب 0

 مبات 19 EES |یربسانوق

 كا كنبريازج (هلیروق) عقاو هدنلامش كنهنولاجو

 ۱۱ ۰ییو ؛بولوا ییونج كاو یرب ندنراکوب
 - ولیکم برص ۱۹۹۵ یسهحطس ةحاسمو هرتمولیک

 هریزج ( وز ) كتهنواج سفن ًابونج .
 نکا هک 9 تاب و °

 ( بوروتا ) الاشو هللا ( یزاغو وزب ) نالوا

 یریسانوق . ردشلرتا هلزاغو (وقس) ندنسهطا
 لصالا یاکریو كسکو < هدلاح ینیدلوا راط كب
 یرلعافترا ردق ههرتم ۲۲ ۵ «بولوا یراغاط

 روتسم هلرلزو و راق اینک ۱ . ردوح ینیدلوا
 ایرک ۱ و رلسکو ردق هبهرتم + ج « بولوا

 ه ردراو یرلجاغآ رولیکوس بولیربق ندراک زور

 لحاس و یسیلاها زا رب بوسنم هنتیسنج سوننآ
 كنربازج هلیروق هلیمسا ( یرامو ) هدنسی ونج
 . ردراو |یمهببعق ویچ

 ,Kounama) ظ22) هزاب دوخای ۱ 2

 هلن هدنرافرط یراقو كنو | ۶
 موق رب نک اس هدنرلیداو هزاقت و برآمو مبات
  دلوا م نددارفا ردق _ ۰ .بولوا

 هدکعا تا هدنرلعدق ند مویلا « هدلاح یراق
 ندنوب اذه عم . راردهدکملیا لاغتشا هلتعارزو
 یالسا ند .تویمهنانط تقو قوح اهد اک

 .رویلیشالک | یرلقجهلوا روبح هلوبق یییبرع ناساو
Eهدنلامش كنهسور ( 10100 )  

aم رب زج هبش (الوق)كنتلایا لکناخرآ ۱ . 
 اح اسم هرتمولیک عبر ۳3 بول وا لوکربهدنس

 رده ربم

 لندنسه رب



 ن و ق
 یغایآ رولبکود هزکد قا یلاش و یسهبعطس
 . ردرا و

 .ارف (۸۲ع۰ 60۳16) -تسوک وا 9

 ءبولواندتسامکح نرخ اتمكن ەسن ۱ تد ود
 هد ۱۷۹۸ ۰ رددجوم كنکلسم (هتبثمتمکح)
 تافو هدسراب هد ۱۸۵۷ 6 بوغوط هدهبللش وم

 «ه رکصندکد تا لیصحت هدنبتکمقینکتیلود .ردشعا

 هدروک ذم بتکم هلیسهفظو كلملعم و كن واعم
 شتا بقعت یکلسم كنومیس تنس ادتبا «بولاق

 ۱۸۲ بولب رتا ندنداتسا و هدعب . هد هيا

 هلی اتر لناونع « هتبثم تسایس لوصا » هدنحرات

 هد۱۸۳۹و ؛شع وق هلادیمنص وصخ كاسورکف

 ینکلسم هلماتکلن اونع «هتبثم ةفسلف» ییدتسا رشن

 اهد هدیاب و هدیبو ؛ شتا تاناو حاضیا هلبماع

 هب هبقیقح و هتبثهن ونف یهفسلف «بوزاب باتک چاق رب

 ۳ اج ردت هنسهصوصحم هفسلف و « كرهدنا قیبطت

 تسایس « < كرەرىو یتکتز دی دح تبهذم و ند

 تساسنا » اکو هدیاتک ینیدزاب هلساونغ « هتبثم

 . ردشمر و ینمات « یهذم

 قوقح هدیر هدنمسا ( تنوق لراش )

 قلعتم اکو «بولوا ندنساملع رشب ترشاعم ملعو
 ترهش هلرلباتک ینیدزاب هدنقح همهم لئاسم ضمب

 «بوغوط هد ( هینیماهتنس ) هد ۱۷۸۲ .ردشلو

 . ردشعا تأافو هد ۷

 هدنلاش كنهسور ( 00000 ) نیا

 هدنساضق ( ع) كنتلایا لکناخزآ ۱ وو

 ENA ءبولوا لوکرت بک نم ندمسق چ وا

 یحوا یر ٤ . ردراو یس هبحطس هحاسم هرم

 رلهظا قوجر هدنجا دكرلاوک و . ردا قش یخد
 ۰ ردراو

)Koun-Tchan8( | ۰ ®لامش كنبح  

 ( وصناق ) یک هدنتهج یب رغ ۱ ناچ لود
 بونج هرتمولبک ۲۰۰ كن ( وئج نال ) و هدنتلایا

 عبات هنغامریا ( وه غناوه ) قرلوا هدنسیقربش

 رب یزک قاجنس هدنرزوا یرپن ( وه یوه )
 یروس .ردراو یسیلاها ۵۰ ۰۰۰ «بولوا رهش
 رهش هدنسه رص یابق ناغنوت ء هدهسیا عساو كب

 بارخ یرافرط رثک | كنجما ٠ ندننیدنلوا بیرخت
 ه ردیلاخو

 نو ق ۳۷/۷۳۳
 .ارف هدینیج دنه ( 00۳ ) 3
 قحلم هنشنشوق عبا هب هسن ۱ رود ود

 یلاشض رع ۸۳ هدنراقبجا كنبصنم یغامربا غنوقمو

 ریازج مقاط رب عقاو هديقرش لوط ۱۰" هللا
 .ردهرتمولبک یک او ۱ یو كنکوس لا «بولوا

 «بولوا روتسم هلرانامرواو لصالایناکرب «قلغاط

 ندنفرط یتموکع هسنارف .ردطاحم هلرلایق یرللحاس
 . ردشعلوا هماقا e رادقمرب «هلغعل وا داخلا نم

 . ردجترب یرللوصح هجیلشاب
 ۔ اشم هسنارف ((000۲60۱) 2

 « بولوا ندننیفلژم ریه ۱ جت
 هنادناخرم ندناکدازو ؛شوطهدتوغن رد ۳

 . ردشلو زئاح یتاونع یکرام «بولوا بوسنم
 نکیا هدنشاب ۲٣ ءبودا باستا هبهیضایر مولع

 هنسهّماد تباتک هدعب و هنفلاضعا یسایمداق ۲ نوتق

 وغروت «رتلوو «رلاد هد رصوا . یدشموا بصن

 ران  بودا تابسانم دقع هللا امکح راسو
 هنمیظع بالقنا كنهسنارف هدعب و .لوبق یراکفا

 ؛شمریویآرهلرل ( نودنوریژ ) « كرهددا تمدخ
 « بولوا موکح هدنخ رات ۱۷۹۳ ربارب هلرانوو
 و و ااو ر ندنشابخا یا نکس
 نوجا قماقای هن ران هد ینو ۰ هرکص ندقدلاق
 « قرهللوا سبحو فیقوت « بوقیح هب یراشیط

 تافو كر دیا مست یدنک هدسبحم هد ٤

 عون لاوحا و هنناقیبطت كنهيضاير مولع .ردشعا
 یربا روهشم لا «بولوا یاتک چاقرب راد هرشب

 لاوغا 6, ردنکلأت لناونع « رش راکفا تایقرت »

 هدنناب و هدسدحم « هدلاح ییدشا ثح ندهبرات

 هدلاح ینیدلوا یاتک رب چیه كجا تعحا

 هد ن رللاح هجرت كنوغروت و رتلوو . ردشمزاب
 ۰ ردشم زاب

 . ولک ۲۷۰ کلباک هدناتسناغفا ) . ۰ بب
 هن ربما ناتسناففا هدنلامش هرتم ۱ رود وه

 « بولوا هبصق رب یارک ص كنناخ كيزوا رب عبات
 ۰ ردراو یساوه سغآا و یسلاها ۰

 هوکو دنه هلبسار م نوحبج ینلناخ زودنوق

 ءخلب ًابرغ «ناشخدب ًاقرش «بولوا عقاو هدنسهزآ
 زود . ردطاح هل راتکلم زاورد و راصح الاش

 كپ نیزایبو ربغآ یساوه بولوا ربرب قلقاطبو



i SA 8 
/ 39 

 ن و ق

 یب ونج قرش . ردقوئوص كب ید نشبق قاحیص
  كسکو كلا ؛بونلو یراکتا كه وکو دنه هدنتهح

 یعافترا هرتم ۷۲ ك ( رمنع هوک ) نالوا لحم

 « بولوا هدنرلهدار ۰ ۰ یسلاها .ردراو

 ؛بولوانکمتم رلکیجات .ردبک م ندکبزواو كيجات

 ها هجاتنچ رلکیزوا و «ماکتم هلیا یسراف ناس
 امدقم یرب ندرلکب زوا . ردنیشنهمیخو ملکتم
 كنس ربما ناتسناغفا یفالخا «بودا لیکشت یناناخود
 رب . ردرلشلوا روح هکم بک هنتعاطا تحس

 . ردقوح هدیرلاعم .بولوا مجرب لوضع

)€0nd0m((سرژ) كنەسنارف  

 ۳ ل ( شوا ) و هدنتلابا ۱ مودوق

 هبصق رب یرک ې ج اضق هدنسب لع لامث هرتمولیک
 یواح یهزوم كحوکرب ءیسلاها ۸۲۸۰ «بوڵوا
 .ردراوینراج كاشیاو یسهش راف چاقرب «یرتسانم

 ` كن هب رییس Konda ا

 ¥ بت هنغامربا 9 a ۱ هاب وف

 1۰۰ یسارحم «بولوا یاج رب روایکود ےک رهن
 . ردهدنغلن وژوا ۳9

 « لاش » هد هسنارف ( 00۳06 ) دو
 او و هدنساضق هناسنلاو كتتلابا ۱ هدو د

 قرهلوا هدنسقرزنش لایش هرتمواک ۱۲ تلهاست

 هصقر مکحتسم یزکص هبحال هدنرزوا یرپنوقسا

 ء هدهسیا راو یسلاها ۰ زکلاپ «نولوا

 كلسنرب هلبتقو ۰ بولوا هدلب ر روهشم و کسا

 یسهبعش رب كننادناخ نورو و «یدبا یزک
 . رد رلشل و ترهش هلبناونع یرلسنرب هدنوق یدارفا

 ؛ بولوا هبصق جار اهد ایسا
 هدنساضق ( هرو ) كنتلابا وداولاق یرلکوس دلا

 ۰۸۷۰و عقاو هدنقفرش هرتمولک ۵ كن (هرو) و

 . ردنالوا عماج ینییاها

 مند
 كنغامراهنلادغابام بولو اندنتالایا تر وهم هیبم ول وق

 ۲£ a یسهحطسهحاسم .ردعقاوهدنتهج قرش

 لصا. ردیشک ۷ 1۵ ۸ یسیلاهاو هرتموایک عبع

 «بولوایرل هل ابیم هاسلس دن 1یرلریرومعمونوکسم
 - وط هنسارم قوتروا هدنتهح قرش كنهاسلسو

 ن و ق ۳۷۳۳۳

 ۰ ۰ نکلاب هسیایرلهووا زسنایابنالوادتهیرغ

 یزک م كتلیا . ردیهاکنالوج دارایاربیحو ردق
 ۰ رد رهش هنوغوب نالوا E ا

 هل رللارق هننامرح ( 060۵۲۸0 ) ار

 شب ندنرلروطا را هینالآ ۱ ردار وډ

 : ردیمسا كنا
 هد ٩۱۲ نکیا یسهقود هننوقنارف یسیجرب

 نایعاط یغالارق « قرهنلوا باخت هنفللارقهنامرح

 A ؛شعا هبراحم هلیرل هقود هر وایو هسقاص

 ارام ندهراب یدل ] هد راح ییدشا هلرلراح

 ینمرشد . یسهفود هسقاص نالوا ردشعا تافو

 .یدشفابدهع یو یب (یرنه) لغوا كل (نوتوا)

 ؛بولوا بقلم هلیبقل (قیلاس) یسیجنکیا
 < هدلاح ینیدل وا یبغوا ثكنربه یمهقود هس وقنارف

 - اص «قرهنلوا باا هنغللارق هنامرح هد ۷
 ناتسراحهلا ناتسهحو ۽ شتا اغواغ هل راسن رب هسق

 هبابلاتا ؛هرکص ندکدتنا شیاسا ةداعا هدناتسهلو
 د ۱۰۲۷ « هسرزوا ۱۳۳ كرەدىا رقس

 ۱۰۳۹ و؛شعه وا بصنهنغاروطارعا هینال ۲هدامور

 . ردشعا تافو هدتخرتوا هد

 كقبردرف یسهقود هآوس ییجنچوا ب
 یس هداز هريش كنرنه یحنشب روطارعاو یغوا

 هفغلوا باخا هنر دلرتول یجنکیا « بولوا

 یافو كنو «بویمهلوا قفوم «هدهسیا شیشیلاچ
 ؛شلوا یروطاربعا IT هد ۱۱۳۸ «هنرزوا

 هلا یربه یم هقود هر وابو هسقاص ناو یبقرو

 ۱۱۶۷ و؛شل ۲ یخد یرلرب كلوب بودبا هب را

 هنسهرام باص لها هدکلر هللا ییول جندب هد

 « هدهسیا شا هرصاح یتشمد تدمرب « بودیک

 هد۱۱ ۵۲ و« تدوع « در هبمه دی ال ااصحتسا هحش رب

 . ردشعا تافو

 كقىردرف یتکیا روطارعا یسجدرد گناه

 هد۱ ۲۵۰۲ هدلاح ینیدلوا یسهقود هلآ وسو یلغوا

 یجندرد اپا « هدهسیا شّوا باخت هفاروطارعا

 یوسوک یلکنملف ۰ بوبعا قیدصت یو ناسونا

 یبرحبیلص لهارب هدنبیلع هجرت بحاصو « مازتلا
 لیتبلحبس « دارن وق هنرزوا تك وب . یدشعا نالعا

 هووباقویوان . بوک هایلاسا. نوجما قلوا یلارق

 یاحوتفو « هدهسیا شا طبض ییونیکا هلا



 ن و ق
 . ردشعا تافو هد ۱۲۵6 هدنسهرص

 بست ندنفرط (7ورفنم ) یردارب نالوا یزوک
 : ردن ونظم ینیدنلوا

 فورعم هلکشد ( نداروق ) یسحنشب س

 كردن . ردبلغوا دداروق یجدرد بولوا

 .روطاربءاهینات ۲ اثرا ۰ بولوا هدنشاب ۳۲ هدننافو

 « هدلاح ینیدلوا قح هنغللارق هبلحبسو یونان هلسغل

 لوبان ند ( لراش یوژنآ ) و ؛ شلدا مورح
 بولت و3 ۱۲۱۸۲ هدفی ی ۲ یشاارف
 ۳ ام رک ندهک امر یروص «بولوا ربسا و

 2 ردشع وا مادعا BE ینیدلوا هدنشاب

 هشارو

(Concepcion ) ۱ ,یاق مآ  

 وک یلیش كنبب ونح نوسسبسا ود

 هدنسیرغ بونج هرتم ولیک ۳۰ كنوغایتناسو
 طیحرحوهدنرانک غاصكنربن ( ویو ) قرلوا
 یزکسع تلایا هد رجا ٩ A 2دا لم

 بتکملخادو یسلاها ۱۸ ۲۸۰۰ بولوا هبصقرب

 . ردراو یسیدادعا

 یسهیحطس ةحاسم كنتلايا نویسپسنوق --
 ۲۱۸ ۲۱۰ یسلامهاو هرتموایک عبر ۵ ۵ ٩۱

 هداشسعا ییارش هلتابوبح رئاسو یادغب « زدن |
 یرانام و مالغاص یجد یاوه ء بولوا یجنرب

 وا

 هدنتلایا ( سو ررتنا ) كنتموکح را اب

 قرلوا هدنسرونج قرش هرتمولیک ۲: ۰ كناراپو
 هلمسا و ید .هدنلخځاتس لوص اکر یاغوروا

 امدقم . ردراو ییلاها ۶ بولوا هبصق ر

 . یدا یزکس كتلایا روک ذم
 هصقكح وک چاق ر اھد هداقنسعآ هلمساول

 . ردراو

Eرلروطاربعا امور((0051201) ۱ ۰  
 :ردشلکیشک ییاهامساو ندن ۱ ناس وچ

 لغوا یجنجوا كنيطنط ق كوب یسیجنرپ
 نیطنطسق یردارب ییاهدنسی دالیمخرات ۳۳۱۷ ؛تولوا

 « قرلوا ثراو هنیرد هدکلر هللا سناتسنوقو
 هللا ایلاتنا هتسهصح كنسدنک هدنسهمساقم كکلم

 هلا نیطنطسق یردارب هدعبو ؛ شمشود اش رفآ

VVE 09 ی 
 یساوا لوتقم هد (هلک 1) كنو « دارهدبا هب رام
 كبرغ نوت هد ۳۵۰ هجرت بحاص « هنرزوا

 . ردشلوا یروطاربعا

 یجنکیابولوا یروطاربعا قرش یسیجنکیا
 زونه « هدنحرات ۰۱ ۰ ردیلغوا كسویلقاره

 كنو و لوا داعقا هتش «نکیا هدنشاب ۲

 هب واعم یرلرب یقوجرب كنغاروطارعا مور هدننامز

 یهبنیطنطسق تیاهن . یدا شلدا طبض ندنفرط

 هد ٩۰۸ «نکیا هدکمتا تماقا هدهیلجیس «هلکرت
 . ردشملبا تافو

)€C0nstan ti4 (9 هسنارف  

 کەدەرچوساو ( هسناتوق )
 . ردیعدق مسا كنبرلرهش هسناتسنوق

[Constant ( EAنطنطسق» » 

 ر نم هتسمداب نیتاتسلوف

 | ايتاتىن وق

(Constantinople) EEE 
 "یلصا مسا كلوبناتسا سولو وني اتسل وق

 « لوناتسا » و « هبنیطنطسق » ] ۰ ردیسی اول

 ۳ هلروس تعحاسح هنرلهدام

Constance ( 0 A ) ارعا امور- 
 كنيشڪ لرو ۱ ساتساوف

 : ردیمسا

 بقلم هلیبقل « یراص » ینعی ( رولق ) یسجرب
 هغللغوا ندنفرط نایمیسقام هدنحرات ۲۹۲ «بولوا

 دوس هلبا هیناپسا و ابلاغ هلیناونع رصیقو .لوبق
 ناق هد ۲۹۲ و ؛ شلوا بصن هنکلیلاو هیناتر

 «كرهدباعفد یراقنا فو «ماریرلنوترب نالوا شتا

 : یا وا سان ناک یرهش نوتوا
 یاونع تن وغ وآ رار هلا سو رلاغ هد ۰ ۵

 - رخو ؛شعا هرادا هلتعالمو قفر ینکلم بول آ

 .یدبا شمر و ماتخ هتاببقعت نالوا یثراق هرانایتس

 هبرح یشراق هرلیل هبنودلاق هلرلتقس هدنح رات ۳۰۰

 . ردشما تافو هدنرهش قرو یا افق ضامن

 لغوا یجنکیا كنطنطسق یششتکدا کی

 .هنرزوا ییافو كن رد ۰ هدنحرات ۳۳۷ .تول وا

 ةمساقم هللا ناتسنوق و نیطنطسق یحنکیا یرلردارب



 نوف
 ؛ ششود نانو و قرش هنسهصح « كرهدیآ كلم

 «هحنل والوتقم بقاعتم یت رر هدب رغ یرلردارب و

 ( سناینام ) نالوا شتا بصغ ینس هصح دكرانو

 ۰  كرهدبا او عفد ی ( نوننارتو ) هللا

 «هدهسیاشلوابحاص هنکلاع امور نوت هدنح رات

 هرابناربا ینامز .ردشعا تافو هد رات ۱
 یهذم سورآ یکیدشا مازتلا و هلرلهب رام یشراق

 هلرا هلداحم ی هدنسهزا راسقودوتروا هلباحا

REE 

 رب ندنرلرادرس كسورولوه روطاربعا
 هد(هلرا )هدنخم رات ۱۱ هک«ردراو ید سناتسنوق

 « بولفم ینیطنطسق بصاغ نالوا شا نصحت
 جارخا ندایلاغ نوت آ یازا رلت وغسی و و

 داماد هد ۲۱ یتسیدنکر وطارعا «هنرزوا یا

 ضمب ءان هننکیدنا فیطلت ناوک تیوغوآ و
 « قرهلینوق هنس هرص رلروطارععا ندنفرط رلخروم

 . ردشّع وا ۵ هلیما سناتسنوق یحنحوا

Conta ( E ) لهتیلحیس 

 كنيداق کیا ندنرلهچیلارق | هساتس وق
 ٠ ردنمسا

 « بولوا یزیق كرجور یجنکیا یسجنرب
 ثاربم و ؛ شلک هایئد ا ندننافو کانن ردي

 « بودا هعزانم هلا ( درقنات ) یکی هدنقح
 ES روطارعاو

 كب هر ابل هیلحیس یسهرادا كنو < بوراو هب یرنه

 ینسهعبت یشراق هنسهجوق یدیسیدنک «رلکسلک رغآ
 یغوا BSVNMUN 8 ؛ شلل وا روح هب هعفادم

 کس ناتفد رک هتناصو تحت كناباب قیردرف ضصتکنا

 ۰ ردشع | تافو

 ؛شمنبناط هحیلارق هک ۷ ۶

 ۱۲۰۱ «بواوایزمق كن 1 ورفنمیسحنکیآ

 كنسهحوقو ؛شمراوه ورد یحنح وا یلن وغارآ هد

 ندنماع لتق یرایدنکیا هیلچیس روهشم « هایعدرای
 ۱۲۸۳ شعاطض ییهیلجیس ندلراشیوتنآ ءهرکص

 هدومرلاب هنمان یرللغوا دادهنشرات ۱۲۹۷ ند

 ۰ ردشمروس مکح

 هساتس وق
 كوس هداب ( 00081۸۵6۵ )

 تكنههورسلراق هدنفلهقود

 نو ق ۳/۳۵
 نالوا یانهو هدنسقرش بونح هرتمولبک ۰

 تارا نیر هدنسهشوک كرا
 هبصقربیزک اضق مقاو هدلحم ینیدقیج ندلوکوب

 تاجوسنمو تعاس « یبیلاها ۱۲ ۰۹۰ ۰ نولوا
 راجت کالثبا هللا هرجوسا هحیلشابو یرلهقبرب اف

 هرچ وساو هدنسهقایربوا كر یسهلعرب ۰ ردراو
 یعیدق مسا « بولوا هبصقرب یکسا ۰ ردهدنغارب وط
 . رد (اشاتست وق)

 8 وا هسناتسا وف

(Budensec)هدنسهزا هننال 1 و ایرتسوا هلا هرج وسا  

 ۔وسا یلحاس یبرغ بونج « بولوا لوکرب كويب

 یرلفرط راسو هبایرتسوآ یلحاسیونج قرش ههر چ

 هنیرلتموکح هدابو غربغروو « هربواب كنەينال 1

 یول یرغوط هب لاش برغندیبونج قرش . رددناع
 هدنسهزا هرتمولیک ۱ ٤ هلبا ۲ یک ا ۰ هرتمولکک ۲

 یحطس . ردهدننپ هرتم ۳۱ ه هلا ۲۱ ۰ یلردو

 یمهیحطسهحاسم .ردکسک و هرتم۳ ٩ ۸ ندرحیاذح

 یا نو وک قحس 6 بولوا مود کی ۰

 « بوشاللاتچ هدنسیلمش برغ یاهتنم ۰ ردکچوک
 هداب هدنروص زفروخر نوژواو راط یجوارب

 - او هسناتسنوق یرکیدو ؛ رربک هنجما یغنارب وط

 . ردا لیکشت ینلوک ( هئزرتنوا ) هلروم ندنز
 «بولواقلغاط یلحاوسهد راتهجایرتسوا و هرم وسا

 ندرلهووا یواح یرل هت ضعب هسیا هدنفرط اینا ۲

 یراکوب لا. بولکو درهن چاقر هل وکو . ردترابع

 هرچ وسا « بولک ندهرجوساهک ۰ ردیغامریا(نیر)
  رولکود هلوک ندونح هدندودح ایرتسوآ هلا

 هدنکوایمهبصق هسناتسنوق « هللا قشهنو یلوکو

 . را یرغوط هبرغ « دلرهدا جورخ ندلوک
 رلهنوطررف یلئدش اضعبو «زاغوط نیشیقیوص لوک

  بولوا

(Lac de Constance) 

 هن زن دو هت ۳ و

 عنام ۳ ربس « هدهسرولوا یخد

 : اشیا یواش ر لف ررولاو قوجرب

 ولیک ۱٩ 2 (نووتباق) و هدننورب دیما

 بونلو هبصق كج وکر هلمساو یخدهدنب ونج هرتم

 هل راغاب روهشم شعلوا لقب ندزاربش یراقوبچ

 ۰ ردراو یرلبارش لوبقم



 و اف ۶)

Constitucion ( ) 
 هدس ونج یاقیآ 1 نوبسوتینسل وف

 ۲3تن ( وزرالاو ) و هدنتلایا ( هلّوام ) كنيلبش
 یربن هلّژام قرهلوا هدنسیب رغ بونج هرتمولیک
 هبصقرب یزکع قاحنس هدنب رق یصنمو هدنرزوا
 هوهق لتیلک هدنراراوجو یبیلاها 1۰4۰ ؛بولوا
 . ردراو ییالوصح

 كناتسپمل هدهسور ((0051610)
 ا 7 ۱

 اضق هدنس رغ بونح هرتم ولی

 . ردراو یسلاها ۱ ۰ «بولوا

 هدرلنلامور یکسا ((015) 9
 نانلوا معز یهلا كتروشم ۱ بوس و

 قلوا لاد هرارسا مک ۰ بولوا موهوم دوبعمرب

 هنمان كنووو « وک هرب ینفصن كنمض « هرړزوا

 . ید رلردبا ارجا رانی 1 قوچرب
 ع و

 (سوح ردام)هدنشلاناهذلوت ۱ هرجا وی و

 هدنبغ هرتمولیک ٩ كسوج ردامو هدنساضق
 ٥۰۰۰  تولوا هبصقر هدنتل ا كن هعلقرب یساو

 ۰ ردراو یراتا ضعب هلاق ندرلبلامورو یسلاها

 اش ما 6( ۵

 0 ) كنیطتس 19 اوعاشن وق

 لوص كنلخدم یزفروک هقسنوف و هدنتموکح
 یعافترا هرتم ۱۰۵۹ . بولوا ناکرب رب هدنرانک

 هبصق رب یزک

o د هبناپسا (Consuegra) 

 . ردراو

 ۔اقو هد رغ یاقرفآ ( 16006 ) ] .
 هد لغ ندقرش مد لایق تیک یر ۱ غنوق

 ننيا هنلحاوس هنیک «بولوا لابج “هلسلس رب دتم
 ( رج ) ناقا یرغوط هبیب رغ نادوس یرابنا
 فشح زونه رلغاط و . روب را ندنسهضوح

 کالهرتمواک ۰ نیا و ۸۰ ۰ « بویمەنلوا

 هدرل هطب رخ کسا . ردن ونظم یرلقدلوا دتم هدلحع

 شف ا ا كب
 هدایز ندهرتم ۷۵۰ رلحابس نروڪ ىت رافرط

 یسقت رب قجنآ هدنرللحم ضعب . ردرلشمالو عافترا

 ندرلهبتقج ۲ هدنروص كجەدا لیکشت یطخ هایم

 . ردظ وخلم هدیلوا ترابع

 كن (هساموق)و هدنرکتایبونح كرغاطو س

 نو ق ۳۷۹

 یجنز رب هلمسا و هدنسدقرش لاش هرتمواک ۷ ۰

 ندنفرط یابوروا رب چیه زونه «بولوا یربش
 هاکتراجت و كوي كب « هد هسیا شماملوا ترایز

 قوماب نالماب هدنجا و .یوص ینیدلوا رهشرب

 . ردلوبقم كب هعرغ نادوس تاجوسنم

Cong - Fou - Tseu ) ( 

 هدام « سوح وقفنوق » ] ۱ وچ وف

 [ ۰ هلروس تعجاص هنس

 شسح كن هرتلکنا (€ongاeton) |( , رم

 ولبک ۲۲دلدلیفسلقامو هدنتلایا ۱ نوتلف وق
 \\ °0 «بولوا هیصقرب هدنس رغ بونج هرعم

 هلدروق و هشقا كا هلئاح وسنم قوماب و یسلاها

 ۰ ردراو یرلهشراف
 ( 00880, 22116 ) ريباز دوخاپ 2
 ندنرلقامرا دوم كا كناقيرفا ] یو

 هدنرزوا اوتسا طخ كن هروک ذم ةعطق « بولوا

 هونج ضرع ۱۳۰ ات هدنب ونج دكروک ذم طخو
 یرلوص كنسهبطسو هعساو "یخارا نالوا ردق

 مظع رہن و رکود هب یسالطا طیحم رح ءهلبا عج

 بونج كن ( هقینافنات ) و برغ كنلوک ( هساین )
 یب رغ بونج كنلوک ( ولئوغناب ) عقاو هدنتهج
 ادتبا « هاجورخ هلیمسا ( هلوبا ول ) ندنسهشوک
 یرغوط هلامش بولود بقعردو هب یونج برغ
 ینسهب رغ دودح كنتکلم ( هسمزاق ) . قرهقآ

 « هلنای رج هدنجا هلوهم *یضارا « لیکشتلادعب

 رب هدلوک و و ؛ رولوا لصاو هنلوک ( یجال )
 ناک ندیب رغ بونج صوصالع و رابنا قوچ
 هدنکح یغایآ كرلوک قوچ رب بقاصتم یتربربو
 هلامش هاک ء هرکص ندقدل۲ ى ( هبمالاول ) نالوا

 ندغاص « قرهقا یرغوط هب ېب رغ لامش هاکو
 ندلوص و رابنا مثاط رب ناک ندهلوهحم "یخارا
 نا(یامو) نالوایزاوتم هلتسارحت یدنک یسارع

 «یکیدتیامسوتهدای ز ك یغاتب یغاشآندنواو ؛ربل ۲

 هب رغ « هدلاح ینیدلوا یواح یرلهطا قوح رو

 ی(هلاننوم) و (یرببعر) ندغاصو ؛راق۲ یرغوط
 هدنروص كجهدا لیکشت سوقرب ۰ ذخالادعب یخد
 ۰ (یرو ول) ندلوصو ؛رنود یرغوط ه رغ بونح
 - هدهلباوک ( هیموتنام ) بول [یرلربن (هآوج) و

 (ینابوا)ندغاص هدنسشراقكنو و < ردنا طالتخا

POO تی OO sg, < ۳۳ 



 ی(هلاوقیل)و ( هغناس ) هدیغاشا اهدو یمیظع رېن

 "ندلوص <« بونود یرغوط هونج اجردت و ؛ریلآ
 كنس هلوهحم ةعساو *یضارا ( ووماي ها وم )

 ("اوق ) نالوا لکشتم ندنعاتحا یرا زسباسح

 هدهفاسم یخ رب اهد بلا ذخا یخد ینهیظع رم

 ییدودح كن رحهم وبماغ نلد یسوغنوق زسنارف

 هللا قش یتسیضارا وغنوق تسبرس هن «قیرفتلادعب

 هنس هیلامش دودح یرحهم ( هلوغنا ) داریکتروب

 ضرع *" «بونود یرغوط هبرغ .هجنلوا لصاو
 طح رحم ندحیلخ رم نوزواو هحشدنک هدب وئح
 رگ نورغ وات شل .رولیکو د هب یسالطآ
 یسارح «بولوایغامرا یحنح وا تانس هعطق اش رفآ

 ۰ ىس هتضوخ و هرتمواتل ۶ ۰ ۰

 ۱۵۰ ردق هب یداتام ندنصنم . ردهرتمولیک عبر

 لح « بولوا حلاص هنئافس ریس یلهرتمولیک

 منام هنداود كننافس رلهلالش قاط رب هدروک ذم

 - اتسا یخد یراقو ندرلهلالش و « هدهسرویلوا
 یمسق نالوا ردق ه ( سلافلناتسا ) ندلوسلن

 هن افس ريس یلحم هرتمولیک ۱۵۰۰ یخد هلی رلعبات و
 هدنح را ۱:۸ یصنم كنوغلوق و

 فشگ ندنفرط ( ماقوغید ) ندننو رحم زیکترو

 زیلکنا ارا: یرافرط شک | تكنسارح ؛ قرهلوا

 یناتسا هدعب و نوماقو نوتسغ ول ندننیحایس
 . رد ندفرظ

Etat Indé- ۱ یس هلقتسم تاک OS 

 | ونوق
 كن سهضوح یغامرا وغنوق نابلافن ۲ هدطسو

 اب وروآ ارخا ۰ هرزوا قلوا یزاح ینمظعا مسق
 -ادمکح كنلارق هقبحلب و «لیکشت هاقافتا كنلود

 .تواوا نفخ وا عضو هنت” یناز

 هدنلامش یصنم كغامرا نالوا یانمه هدلحاس

 « هدلاح یک لوا یعسو تالهرتمولیک ۷ زکلاب

 كن( ینابوا) مات اکو هدعبو كغامرا و هدراب رجا

pendant du Congoیاق رفآ (  

EE 9 فرطب 

 یمیقتسم طخ ېب وج ضرع ۰۳۰ و ٩ ودق
 : مس ول یزغوط وح ۾ ترض ندقدنا وا دع دودح

 آرم 3 دارو دنا

 . زولوا لصاو ردق

 نعي هنعیانم

 ئ رغ یانم

 هت اوا ضرع ٠
 طى رح

VV 
o ف 

 ن وئ

 4 هدلاح ینردلوا هدبقرش لوط a هدیسالطا

 لوط ۲۸۳ یم هنلوک هقنناغنات یسهبقرش دودح

 رمغ زونه یرلفر ض تكا ۳ شلاق ردق هب قرش

 .هحطسهحاسم كتهعساو "یضاراو نالوا فوم

PSN ON ANOSیسلاها و هرتم ولیکم ب رح  

Nرایلاپ ور وآ هدنرلچما .ردەدنرلەدار  

 - هقىحاب صن راز وب « تولوا ردق فک ۰

۳ 
۰ ۰ ۰ ۰ 

 زارب ندایرد بل ۰ بواوا قلا لحاس

 ءهجناکچ یرک
 یرغوط هب یر جا نداروا هک رونلوا فداصت

 و
 هدس ر نالوا یعافترا هرم ۰

 < كرهدبا ماود هدعافترا وا یراقو یغاشآ یضارا

 هدنسی رب هوا كن وت هک« ردا لیکشت هاي رب هحق |

 زونه هد ونح و قرش یابتنم دم صو E و

 . روینلو لابح ماطر لوهم یراعافترا هحرد

 - را وغنوق ی-هلج «بواوا قوج یسهبراج ها
 قوح زا هدنرلارحم كرلنو و ؛ رولیکود هنغام

 طع . رودبا لکشت ید رااوک ق وجر ۳

 مبطلابیساوه «هلتهج ییدتبا روح ندنجا اوتسا
 , هلغلوا هدایز هد یت 4 هدلحاس «بواوا قاحیص

 اهد هد رلفر ,ط جا و هرغآ

 ( وتناب ) هرزوا تب رکا «بولوا یجنز یسلاها
 نا یرلنالوا برق

 د راک هدن رلف رط لا فقر ا تسر تب

 هراروا ندراکنز هدنزراجما تولوا ام یر ۱

 زکر لصا . ردقوچ ید رلبرع ضارب شمرک
 یثیه ارجا رب هدنلع «بولوا هداکورب یسهرادا

 دلا كنغامرا وفنوق یلاو رب هابتفص ییبکو كالارقو
 هدنسم دلب ( وغاوق ) عقاو هدنرزوا یسارح یلامش

 هدیسهبصق (همو) نالوا بیرقهاحاس . ردنا تماقا

 دال تک رد رک ی و 4
 ندناحارخاهحیلشاب یادراو .ردمسقنم هغاحزس اب و

 . ردمالغاص اهد و ساب

 «بولواترابع ندموسرضمبرئاس هلبا دارک نال
 كنفراصم و ؛ رواوا غلاب هقنارف نویلم ز ا

 هب وست ند يا یا جو لاوق

 یشید لیف هحیاشاب ییاحارخا .

 ة هقیحلب یمسقرب

 « ه وهق « روس وا

 یک ناب كنو و خور یخ اسد هلاب <« قو واق

 یننارف نویلم ۱6 هدهنس ۵ تواوا تار ند راش

 ندرابنایطالتخا طااسو هدلاح کی دمش ۰ ردزواحتم

 تسدرد ید. یطخ لو ریم د چ اقرت َءبولوا ترابع

۳۳۷ 
 نا



 ن و ق
 هل اهعرق یرکیدو لاکوک یر ندرایلرب . رداشنا

 . ردراو ی ع ول کیا رونلوا عج

 C ۰-0080۳۲۵۸ ی ت- زسنارف 0

 یو هد رغ یاقشرفا ( ېه ۱ ا

 شا ما نان ابا هسنارف هدنتک ام نمک

 *یضاراو هل رحم نوماقكنهبنال ۲ المش «تولوا
 ابا یهو 0 اهرم لا هل وقع
 دودح.ردد ودع هلا یسالطآ مع کت ید 2

 عبات اکو هد راقول اهد و ( وغنوق ) یس ۹4ق رش

 ابونج قج٢ ۰ بودیا لیکشت یسارح ( یکنابوا)
 سض رع ۳ رووا دنع ردق هنسا رحم كنوغا وق

 ۱ 0 0 ند ۳ اب وە ی ونح ص رع ا ندیلامش

 رنک ۱ زونه . روللوا رابتعا ردق هقرش لوط

 بولیروک ندنفرط حایسییارب اي و لوپمح یرافرط
 و كنهسنارف « هلغاوا مولعه هدنروص یحطس كب

 فرص هد قیعوبتم یاعدا نالوا هبهعساو تكلم

 بب رق E «بولوا رمتعم هحنل اع تسابس

  دنوایذوفن و مکح مدر رب هفشپ ندهطقن چاقرب

 ارحا قیقح و دق هنوگ رب ردق هب یدشو نالن

 ییلاها رادقم هایسهحطس هحاسم  «ندنغیدملوا

 تعسورب بیرقهب هسلارف زکلاب ؛ نه هانی د یش ر هدنقح

 زار ندلحاوس .زریلهیایوس یغیدلوا هدتماسجو
 رلغاطو تونل وا فداصتهرلغاط ,هحینلی دیک هب یرجا

 هب هبایرم مفتح یلخاد تیابن .دارهلتسکوم هکدتیک
 هل رلنام روا شمهمروک هطلاب زمنایاب هک :رلیقج

 قوچید یرالوک و یمهیراج هایم ؛بولوا روتسم
 هد هنس . ردرب وصت نایاش PEE یرلرب شکاف

 هتسیام ندطاش یر «تولوا يمسوم روماب ییا

 . ردا ماود ردق هلوا نوناک ندلولیا یرکید و

 نوتب .بوغاب روا قوج كپ هدمسوم یکیا و
 ( هبوغوا ) E كا كىرارما . ریشاط یرلریم

 یسالطا طبع رع ند رغوط د وا «بولوا

 . هفناغت .نواغ ءاوتناسور : یرلرپن کود هب

 :وقناوق ها و ك قرش . ردول | وق

 9 ۱ یرلکوس دلا دا ران وب «تولکود هنغامرا

 یربن نولاغ ۰ رد هراس و هبم امل هل اوت
 كب هدنبصنم «هد هيا كج وک هلتبسن هنیرل ا

 2 جیلخ رب مهم كب هحهبرع و نوژوا

 ؛بودبا طیض یتساروا لوا دلا رازسنارف «ندنکی

۳۷۹۷۸ 

 سس هبصقو هلیمسا :لیوربلا هدنسیلامشلحاس
 ك رحهمینبم هييسول .ردرلشعا داخنا نکس هرحهمو

 هلبلحاوس . ریلیربو یخد یمسا (نولاغ) هدهننوتب

 بولوا ریغآ و قاجیص كپ یماوه كنیرارب قلا
 هب همتص و ؛رلزعا جارتما الصا هللا اوه ون رالابرو ۲

 زایرثک | بول واراحود هب هب دلج ضاا عاوناو

 هجاوه كنرافرط یراقو . رلرولوا فلت هدندم

 تساوم الاغا «هدهنیا لومآمیناوا دعاسماهد
 ماوقا ؛بولوا جز یسلاها . ردکو کشم یناکما

 ( وتناب ) یسهلج .هدهسیا مسقنم ده هفلتم لئابق و

 بيرق هنیربرب هدیرلناسل «بواوا بوسنم هنتیسنج

  ) 1000۱800۲ ( Eمرب كتهبسور «

ED كمرب و هدنتلابا ۱ 5۳ یی 

 ؛بواوا هبصق رب یر س اضق هدنسقرش بونح

EE هردنوق «یرلهناخغاید .یسلاها ۰ ۵ 

 ؛یرل هشرباف یس هنیک ام راځ هللا هیجارس داوم

 هدنراوح و یر انپ كوس رول روق رب هدهنس 4

 یسهرافم بیرغردق ۱۰۰ نالوالوطردق هرتمولک

 هیماللسا لا را ۲۶۰ هداف: ردراو

 .رویلو

aكج ( 000۱۵ (  
 ۔وا یک روهشم کا ۱ اف و یو

 یدعدالیم .رد ( وئجوف غاوق ) یمسالصا بول
 هوا 20 0 ) لوا هس 8۱ ند ()

 كر درک یرد .ردشلک هیاند هدنررپش رب كنس

 ك ( یت غنا وه ) ند راعراش نح «بولوا یک اح

 هدتلود رومأ «نکیاجنک رد ور ینیدل وا ندنلسن

 ندشش یه «هحنلک هنشاب ۲ .بوللوا مادختسا

 هل دصقم كتا حالصا یتقالخا كتكدم :دكر هكج لا
 كنیخ هلدصقم و و ؛شملیوق هتاظحالم و تاعلاطم

 شملیا ادب هذمالت ییخرب اک شیراز قوحرب

 ( ول ) «هتنرزوا یراهمشا کو لقع .یدا

 «هبنددابصن رب زو « هللح هند زن ایراد

 قالخا لا ارجا ینیریمض "یونم سوچ وفن وق
 یراجو او

 قوح ۰ هد هسیا شمرووح هیرلیا لیح

 ؛شلوا روح هکلکح بود افعتسا ندهمک

 ؛:شعا حالصا یک احمو ییهیموع



 قالخا نیسح هقلخ ۰ بوقبح وک ا نکی و ۲

 یرلد اتک ندا دات یم هدعب و هکر و یرلسرد

 هدنرات ٤۷۹ داللالبق . یدا شمالشاب هغمزای

 كب یتسیدنکی سهذمالت .ردشا تافو هدنشاب ۰
 . ردرلشمزاب یلاعفا و لاوقا ءدكر هدوب هدایژ

 تمرح «بولوا قاب هدننح اذه انمو ىلا یمهلالس

 سوحوفنوق .رلردلئات هنازاتما قوجر و ه هبموم

 هلقالخا دردن هفسافر یی

 لاع كاماک ناسنا و ینکج هلیب هلوب لاک هلتاتسح و
 قلعت هتناید دلکعا مازتلا ینغیدلوا یبسانم هل وه ال

 جردتلاب ی هفسلق «ندنفیدغب راقد هرل هلم ردا

 5 ۳ ه دم نوکوب الاح «بوک هنر تبهذم

 هد و كلام برق اکوا و هدشح رو

 رب نال یلاح كلتسرب تب ایق کشد ( ادو ]

 صاوخو 1 هدهسا هدنمهح یوم نید یروص

 یافت .رلردعبات هنهذم كسوبح وقنوق نالایقاط

 نسح كتاسنا «ب ودا س

 ابوروآ 1-1 بول وارتاد هح راتو هفسلف و قالخا

 هداعقراخ سوح وفنوق . ردغءل وا هجرت هنسهنسلا

 . زا ثح الصا ندرلیش

 هدیلامش یا 9 Concord ) لی

 (رفیماهونن) كنهعسح کلاغ | 2 ٩

 كن وتسوب ِ بولوا هبصق رب شرک وه كتتموكح

 ( قاع ص ) و هدنسی رغ لاش هرتمولک ۰۰
 كنب راطخ لوب رمد قوچ ربو هدنرانک ییا كن زوم

 و چ هدنعطاقت لحم

 روپشمو یرل هق راف قوحرب راشیا هابسهلالش داره

 تاوداو تالاقلعتمهربمد هلاهبقیسو«تال او هیازآ

 هدخروک ذم کالا eA ول ر یس هعونتم

 . ردراو اهد هبصق كچ وک چاقرب

 رابلاموریسا ( Cnc ) ا

 یسههلا تبع و قافو هدندنع تا

 هک« یدبارا ویدبعمرب دوس هدامهر «بوئل وا گز

 . یدردا عاتجا هدنجما هعفد ضعب یخد وتانس

Concordia ) ۲ Eیا ا )  

 توکی کرا ہد ب واح در وه ود

 ندننیع لحاسیربن یآ وغدر واد

 .ردعماح ییلاها ۱۷ ۰

 هدنتلایا یوررتنا

 اسم کالهرتمولیک ۱

 . ردراو یسلاها

 هبصق ار ندنلامعا نیرتنش هدسلدیا ۹ 1
 .رول دا ن . یوجتوقاب ین دلو ۱ اب !AN هو

 ۵ ۰۰۰ «بولوا هبصق ر هدهف

 TET ۳۷۷ نو ق
éla (Connecticut) ت Xe 

 كن هعمتحم کالاع هدیلامش توعت»ن وف
 هدندودح هداناق هک ردرپن ر هدنتهج ی لایه

 یرلتموکح ( ریشپماهوبن )و ( تنومرو ) «هلناعبن
 «قرهقا هدنسهزا  |) Oتم طب

 یرغوط هب ونج «كرهداقش یتموکح نالوایانمهو
  ۰(دنالسیا غنول) ءهرکص ندناب رح كلهرتمولیک

 زا ات 22 اقا ریس یمسقرب قوا هد هب وق ۳

 . ررب وج رلهنیک ام قوچرب یب وصو

 یا( (Conti | بم ۹
 كن هعمتم كلام هدیلامش ۱ ت و

 چ وانوا ندا لکشت لوا كا هدنتهج یلامش قرش
 مسقنم كانهطخ هرثکنا کی و كنهقفتم تاموکح

 اب ونج « بولوا یدب ی یا آ ینیدنلو
 "المش ,قزووین ًابرغ «هلبزفروک a غنوا )
 ل: راتموکح دنالسیا دور یخد ًاقرش ؛تسوجاسام
 یدودحندتهح چ واینعی ندهرق .رددودحو طاح

 ندقربش؛بولواترابع ندهضورفم ةمیقتسم طوطخ
 هلا 2 .ردنا زارا ینلکش لیطتسم رب دتم هب رغ

BR ۴2 تولوا  
 یسلاها و هرتمولیک می ۱۲ ٩۲۵ یبهیحطس

 ۱۰ ۰۰۰ هدنجما درلنو 5 نون ۷ ۰

 یانمه .رویش و لب لا ردق ۰
 یسضارا .رداقش هبونجندلامش کلم رہن نالوا

 و 25ر

 و ی

 ی رغ لاش زکلا « بولوا ج وتم زا و قآ
 « غاط لیشی » ین ( ننن وم نرغ ) هدتسهش و

 ردت هل یه یساوه . رولو یراکتا كتسهاسلس

 « هدهسیا قو وص هحهدایز نیشبق و لوحتلامیرس
 ء هقلتخم عیانص :كالجدعم «تعارز . ردمالغاص كب

 «بول وا یرلیا كپ E لصااو قليجقيلاب
 قلتنوق ۸ تیروهج ۰ ردرب رب, ندمتم و رومعم
 ( نواهون) هاک یزکسح . ردمسقنم هغاحنس ینعی
 . ردسهصق ( دروفتراه ) هاکو

 ك.دن و هدابلاتا (( (onegliano و 1
 درو مدلایا هزب ور تم ۹طخ

 « بولوا هب صقر لاد ةر ۲۷ جز و

 یرلهشر اف راشاقكما هللاهخوج و یسیلاها ۰
 . ردراو



 ا
Nسور ( ۱6000۱0۴ ) uرح كل ە- 

 تو هدنلایا فوفس ۱ بوولو#
 ۱ ۱ هه مو هاش درام هل ۴

 هصق رب یاس اضق هدانرزوا یطخ لو رمد

 . ردراو یسلاها MANNE بولو وا

 كنەدنال را ( 600۳۵۱ ) ۱ ی

 كتلایا ترد ینیدلوا مسقنم ] تحت و وو

 برغ كنسیطسو مسق كنهربزج بواوا یکجوک دلا
 «بولوا رر لثام ههر زج هبش .ردنرابع ندنتهج

 قرش لامش « هدلاحینیدلوا طاح هلزیکد ندتهج چ وا

 قو ام
 ندلامش
E 

 ORE ًاقرش « رسا وا ندنفرط

 . ردد ودحم هلب ر لتلایا مسن وم ید ندنتهح

 کاو ۷ یول هونج
Oیمهیحطس هی اتو یار ولیک عبر  

REیسلاھا  REEL 

 3 تولوا لهضراع هدنته> لات و

 ترغ یسضارا

 2 یراغاط

 .زوک هدنراک:او « راقبح ردق هنغافترا هرنم ۰

 كرانو اک« ردراو یرالوک روهشم هدلاع هاب راکلل
 و TIE e 2ن : یراکوس لا

 ( نوناش ) ناسا ACC .دودح رای كوكا

EAVES DS CDE SE 

ES( نوت ) یربن ( روریوم ) 5  
 او وه) کت رب( هرالق )۶ تولوا یاب توت

 ( یاولاغ ) هدیربث ( هترکود ) و هنلوک ( بی
 لیتنقیچ یلیتنرک كپ ییحاوس . رولیکود هتیوق
 قوحرب شیلقوئص هدایز هنجما دكرلهرق « تولوا
 : هدلامش یرل هحیلشاپ هک ۰ ردراو یرلحلخ و یوق

 : هدتهح للامش بر : ( هلالبک )و ( وغیلسا)
 یرلک« ولغ هدبیغ ؛ (دوسقالق )و ( رواهدورپ )
 هدییرغ بونح + یینارکلیک « یبیو رتریب « نواه
 ولغ رد زفروکر كوس E ( یاولاغ) ید

 یرلهربزح( هرالق ) و ( لبحا ) هدناخدم كن وق

 یربازج ( نازآ ) هدنراقیجآ كنبزفروک یاولاغو
 « بولوا زا كپ یمهیتاننا ةوق ككتسيضارا .

 . رولوا لصاح یالو هللا «ت

 :تودنا لیکشت ین ر كن هقفتم 7 هلن و

 روشلو
 اس رادقمرب زکاا

 :هدرلن و ر ھن هغاحنس ینعی قلتنوق ° مولا

 یاولاغو نوموقسور 3 وام 6 وغیلسا  ریل

۳۷۸۰ 
 2 بولوا لهاحو ریقف كب یس اھا رد راقلتن وق

 2 لرد لکتم هلال تلک ینعی هدنالربا " زکلای

Conversano ( . N ) كاا 
 ۳ كنم رابو هدنتلاا یراب ولاسرووق

 ۱۱۰۰۰ :بولوا هبیصقر هدنسقرش بونح هرتمواک

 یعدق هلاق ندرلقسورتا کا ۰" ردراو یسلاها

 وکحربیاهزا رب هدننامز رانامرون .بولوا هبصقرب
 : دعا وا ی تان هلقتسم تم

 وک هنت یکسا ( 00۵0۵ )

 دالبلالبق ۰ بولوا ندنرلرادرس
 یسام ودهنرایسا هدنسه رب زج

 نوو

 یللدمهدنش را 7

 هراتروق هسولف.ادعب « قرهنلوا هرصاحم ندنفرط

 یرینارباو ؛ شچاق هسیربق هللا ۳ یکیدلس
 هتسهدناموق ۰ بودا كیرحش یشراق هرللهراسا

 هدینق هدنځ رات ۳۹: هلیساغود نارا نانلوا ماست

 هدالقک اا وحم ینسامود راسا هدنکوا

 تدوعه هنت و ۽ شم ردنا زقهنتموکح هنآ ی ریازح

 هدعب ۰ یداشرا ےک یتراهعلقو روس « بودا

 هفمردنالقای ۲ ییهیلوناو هنو هدندزن یهاش نارا

 یسلاو رخص یایسا ؛ قرهنلوا مابنا هلغشبلاح

 « هدهسیا شم وا فیقوتو بلح ندفرط زاب مت

 ۱ ۱ ی ق «قرهلوا هل زد اقاعتم
 . ردشعا تافو هداروا هد ۳۹۰ و

 نیسدنهم هاشم مدق نانو هلمسا و

 :ادل وا یلماسیس « بولوا یرب ید ندننیمحنمو
 كد هنحرات ls ندنح رات ۳۰۰ داللالق هلا

 . ردشماشاب 0 راسا

 ) ,Coni ۵0860 ( وقت وق هجابلاتا ۸
 وت و هدنسهطخ هتنوماب كنابلاتا یوم

 یزرل سم تلایا هدن وتج هرتمولک ۷ كنون ر

 هل راشاق كا ءیسیلاها ۱۱ ٤۲٠ «بولوا هبصقرب

 هليا هریخذ ۰ یرلهقب راف تاجوسنم كول ضعب
 کیا هدهنسو یراجت كلشبا قلعتم هر ونکو كسا

 مکحتسم كب هلبتقو . ردراو یر ان وو هعفد
 یی وا منه را ارمخا «نکیا

 ۷۲۱۳ ا ان كللاا قوق

 .ردراویسلاها NR TY «ںول وا ہرتم ولیکم ب ص

 ۰ ۱۲ آج «بولوا مسقنم هاضق ١
 یرلکتا كنرلل۲ کد .بولوا قلغاط یسیضارا



 هحیلشاب . ردلزوک و قوح یرلاع . ردواح
 توطوهویم ریونک هلا هعونتم تابوبح ینالوصحم

 *كساو یجارخاكمسا هدیسجرب كنعبانص «بولوا

 ۔ریمد ضعب .ردیلاحما تاجوسنم ندریونک و قوماپ
 رمد و نوشروق « ی ردراو هد یرل هناخ

 هد یرلوص ندعم و یراقاحوا صح هلب رلندعم

 هتنراش كتهسنارف ( 00886 ) دفن )عن

 - ولک ۵۱ كلوغن1 و هدنتلایا ۱ قاسوق
 یزکساضق هدنرزوایربن هتنراشو هدنن رغ هرتم

 یمسم النمسا :یسلاها ۰

 هشیشو یچوف هلا E روپشم هدلاع نوت و

 . ردراو یرلهاکج رفت لزوک و یرلهقرباف
 ۲۰۰ یونس هدنرلراوج هليا
 . راقیچ قاینوق

 ؛بولوا هبصقرب

 هبصق

 هدنتمق قنارف نولم

 (00۳110۲۱) ترن وك دوخاب 7 ا

 ء«بولواندنرارادمکحدرامول ترا و

 ندنفرط ( تیراترب )یردب هدنسیدالیم ےرات ۸
 شئلوا كیرشت هتموکځ

 (سیشال1)ىسەقود هشرب وهتنرت هد ٨٩۹۰ «بولوا

 شل وا طاقسا ندنفرط

 شال «قر+هنلوا توعد ندنفرط

 توروس تموکح هلشیاسآ لاک
 ۰ ردشعا تافو

۰ 

 | چوق
 یزک م اضق هدنب رغ هرتمولیک ٩۰ كردرونبرامو
 - راف هحروف و یسلاها 3 تولوا هبصق رب

 . ردراو یرلهناخک ود ریمد هلیسهقش

BS UNV ISفلخ هس ردن  

 یسهعن اف اوم « هدهسلا

 3 هلا درط

 هدنح را ۷ سم

(Konitz)هبس و رب ی ر هدهیس و رپ  

 هدنغاحنس ( ردرونرام ( كنتلابا

 و تالو ا 009 2

 SAE AON SHEE ۱ هج ود
 رب و هدنرزوا یربم ( ه سوو ) قرهلوا هدنلامش
 عقاو ىا غاط قفرولوا هدنرانڪ كنهووا

 یسلاها ۰ < تواوا هبصق رب یوا اضق

 یرلنوبق ؛بولواقوح یرلاعح هدنفارطا .ردراو
 نداروا یربنیپ دوانرا روپشم «هاغاوا لترنحح

 . ردر وهشم هلتناطف و کد ترفو یسلاها . راقبح

 هایساضق هینابسفن ًابونج یماضق هچ وق

 , هلیساضق كيوقسل المش ,هلپغاجنس یرکوا برق

 ن و ق ۳۸۱
 ۳٤ « بولوا طاح هلشالو دانم د ًاةرش

 ۲ ۵ ۰ ۰ 0 هدلاح ینیدلوا بکس ندهب رق

 لسم ردق ینصن هد دكرلنو هک« ردراو یسلاها

 هلن | نابتسرخ دوانرا هن یروصق و دوانرزا و

 < بولوا قلغاط . ردکح ندخالوا

 قوج یرلاعح «هد هسا زا یرلرب تعارز لباق
 .ردراویاناویح راسو نویق رادقم لیخ «بولوا
 توط لبخ هدنسیداو هسو و و هدنسهووآ هج وق

 هدرلیوک .راقیچكپبا رادقمرب بوو هدیرلجاغآ
 باروج ندکوب و ران داق

 قش یاضق یربن هسو و .روللوا لامعا هو مو

 -اراس ) و ( یامودوو ) هداضق نورد .بودا

 رلآ یخد ییرلیاح ( یروودن

 هحشسا یدرو کو کر هدایز ینرارح هحردو برح

 در هدهنس هلیمسا ( ولو ورازاب ) . رونلو

 هاتالومعم كوو تاناوح «بولیروق یخد رات رب
 . رولوا شیری و شیلا یلیبخ رتاد هبهرتاس

 «غ ربسکینوک» ] او ۱ ع راسين وق

 تعجحا ص ەى رلهدام او

 [ . هل روس

 یسضارا

 هحنل و و هللاف و

 یس هدب اف هداضقو .

(KON ۱ . .و سلاق كناتسهل  

 - ربش لامش هرتمولک ۵۳ كسیلاقو ۱ و
 ۰5۰.۰ < تولوا هبصق رب یزکس اضق هدنسق

 . ردراو یرلهشریاف هخوحو یسلاها

 مریم ۵۳۳ هدن راطسو كننل وطات1 7

 هداوک كحوکرب هدنتهح ںرعو هدنرانک كنهووا

 كلوناتسا قرهلوا هدنرزوا كاح رب نالوب ماتخ

 و هدنسقرش بونج ٤ . رقت

 ؛ ۰۰۰ «بولوا رهشرب روهشم یزکص تیالو

 ۲ ۰ یدحس ۷ ییز عماج 4 ٤ «یسلاها

 EE -ک ۱۸۹ ۰اعج < یسهسردم

 نوجما ثاناوروک ذهلیسهب دادعاهیکلم «یساسلک ۲

 EES ناببص و هسادتا ددعتمو یرلهبدشرررب

 ۸۱ .یاج ۸ ءیلاخ ۷ «یلاتسس ۲ «یاکد ۱ 6

 عماج 4لاق ندرلبقوحلس و یمهمشح

 یراهبارخ هعنصم هينا قوچ رب یک هراس و

 یوا کیا وادم هب ونح ندلاش رهش ۰. ردراو

 زاربا یلححش قیلاب رب « بو وا یرویس

 هعلقو یارس و



 ن و ق
 بارخ هلیما هعلق څا هدنسهروا . رويدا

 نالوا شعو هدنجا كنو ۰ تولوا یس هعلقرب

 مولا یرلفرط ضعب كنیارس هیقوجاس كولم
 تقد راظنا باح یرلهارهام تعنصو « ردبقاب

 كن هش مش عماوج هلاق ندرلبقوحلس ۰ ردهدقلوا

 بولوا یماج كنیدلاءالع ناطلسینصملاو جاا

 نره فا توقف ردم وا رافت اربخا

 یور ندلا لالح اال وم هد یر كىابسا نالوا

 كهيلاراثملو ۰ بولوا یسلوایشنم تان راترضخ

 روعم كب یهاکرد و یس هف رش ةبرت یهدرهش نورد

 وروق هدنلاح لو فرط | دل رهش . ردنصو

 هدهفاسم قاتعاسر و هدنتهح بیغ * هدهسالاخو

 هرمشم راحشاو كلەجغابو غاب هایمان ( ی رلغاب ماسح)

 رر یلاوه لزول و حرفم یولح ییدرمثم ریغو
 اینغا « بولوا لماش یترلهیفیصكنلاها هک ءردراو

 هما زکلاپ هدرهش . راقح هاروا نزاب یقاط 8
 رڪ راکهناخز و چاقرب هلن | تو دن اعم و هب ریما

 لیروا هلزاسو ندقارب وط یر کید 6 بولوا ؟

 لزوڪ یسهرظنم ندجراخ دارهش « ندنغيدلوا
 « هداحس « لاج « ملک هدنلخاد رهشم رکود

 هنلاعا زب ندقومایو کو قاشوق و ابع ندکو

 79 دا هتموکح و راهاکتسد هد لعتم صوصحم

 .ردراویراهاخغابدو ىسەقىر اف نوتوترب هلا لج ۱ ر

 . ردذیذل كب یرلهوبم راس هلىزوراقو نؤاق

 نانو ماطر هدنامزر کساكب یرهش هبنوق

 قرانلوا اشنا هلیمسا (هیاناد) ندنفرط یرلرحاهم

 ی زا
 اهردزا ر هرهشو ایوک ۰ هروک هن هع دق ریطاسا

 نداق . هلموجه هدر ا « بولوا طلسم

 (سویسرب) یلغوا دكرتیوژ « هدلاح یید یرلرقو
 .نوحیغیدراتروق ندالب و یرهش با لتق ییاهردزا

 یتسر كنو هدنرزوا یمویقرب كرهش یبیلاما
 نالوا كعد «منص » ابو « مسر » ؛ندن راکدتباعضو ۰

 (موبنوشا) هرهش «هرزواقاوا قتشم ند (نوشسا)

 ید هدننامز رلمورو رایلامور ۰ یدشارو یان

 هلی دب ا هدنب + بوتلوا داب هلبساو
 وجلسمور .ردشواهیمست هینوق ًاراصتخا ,هجنچ

 ندربنوب « بودیا دانا تخیاپ یرهشوب یرلپق

VAY ناو ق 
  هلقو هطاحا هلقدنخو روس یرهش لوا ندلاءالع

 مماوج ید یرلفخ « بودا میکحت هلرلهعلقو

 یهننوق هلئاربخو هښا راسو رلیارس و سرادمو
 هبقوحلس تلود . یدرلشعا نیز و عیسون هدایز

 هدنکللکوس یلثم چاقرب كنکیدش هنوق هدننامز
 نام هرق هدنماتخ كنهقوحلبس تلود . یدا

 رک اسع دكرتو هدعب < توک هلا ك رلاغوا

 ۔ برام نالو عوقو هدنسهرص یراتمواقم هب هبنامع

 هبنامع كلام تیاهنو ؛ شلوا بارخ یبخ ندن

 هلانامز یسهقیتعرات او . ردشلوالخاد هنسهراد

 بسک بووی هدرانامز كوصول وا 1

 ندربمزاو اشایردبح هلهو ؛شمالشاب هکّعا نارمع

 یشوایهتنم هاروا كنطخ لوریمد یکیا ندا ۳

 بحوم یت دقرت قوح كرهش هدنفرظ نامززآ
 ۰ ردنع و ییمط ینح هلوا

 ررب عساو هدنطسو كغاحنس یساضق هنوق

 لیادیعس «یارس نوتاخ؛ یهردوص .بودا طض
 بک ندهرق ۸٩ ریارب هل رلهبیحات کوا ناو

 تم ار  ردپوکسم ها یلاها ٩۱ ۰۲۸ و

 هللا هعونتم تابوبح « بولوا لدعتم یناوهو
 لصاح هرناسو یرهج « نوبآ و یرلالعا كلرلهویم
 جارخایغاس یخ « بولوا قوج یرلنوبق. رولوا
 . رولوا

 ۳ اولا كنمل وطان ۲ .یال 3
 ۷ | هیوت

 لصاوردق هنیرافرط قرشو هنیرلطسو ندنسیونج
 ۱ اا دنا ابغ . رولوا

 یونج قرش « هرقنآ ندنفرط قرشلامشو "الامش
 هنطا هنب ید E هل رلتالو هنطا ندنتهج

 .رد دودو طاع هلزکد ق آو هایغاحنس لیا څا كنت الو
 ۔اقیل «هیدیسپ « هلیمسقرپ كنهيکيل هدهعدق تاهسقت

 هقوداباقو ینیرلهطخ هبروسیلا ۰ هیلیفماپ « هو
 هدنامع میرات رد واح ییرادقمرب تكنس هطخ

 .ردروکذ من رامسا لبانامهرق ونامهرق تیالوایرثک |

 ۲۷ لا ضرع ۳۹ هللا ۳۰ هعساو تیالوو

 ةحاس« بواوا دم هدنرلهزا قرشلوط ۳۳۰ هلا



 ن و ق
 ا هرتمولیک عبع PAE یسەیحط س

 ی ۹ ۰ ۰ ندرلنو هک. رذشک ۱ ۰:۰ ۰۰

 ) مور ماکتم هلا هکرت ی ۳ ۰
 ی ۰ « كماوتق ی ۰ « یبمرا یک ۰

 و ۶ و یلسارسا ی ۰۰۰ . ناتستورب

 یسهیونج دودح هایسیب یغممق كتالو .ردهناکنچ
 یرلتهح یلامشقرش .بولوا یهضراع كب و قلغاط

 رب هدنکلک سکوت هرتم ۱۰۰۰ هرژوا یطسو دح

 طلغ و اغو ین سورواط . ردترابع ندهلاب

 كتبالو لابج *لسلس نلنید یغاط رافلب قرەلوا
 ینیدرنآ یتالو هنطا .بولوا دتم هدنسیقرش بونج

 اشتنم ینعی ینسهس رغ دودح یه غاط زو

 هد ام کد اهدسهخ ترغ ۰ رودرا ینغاحنس

 رکید « یغاط قح هووا ۰ غاط قا ۰ غاط هر

 ۰ ی

 هنرابسا 6 غاط ناب هدنغاحنس رودرو « غاط زوب

 هنوق:یغاطناطلس هدنسهزا یرلقاحنس هبنوق ها
 «یناطابابیجاح «یغاط خش ید هدنلخاد یعاحنس

 رلغاط درفنم ضعب راس و غاط هجهرق « غاط هرق

 یرب كسکو دلا كنسهلسلس یغاط اغو .روینلو

 کكلابح رکید + بولوا هدنعافترا هرتم ۷

 كغاط حیش ز نکلاب و یغناشا ندهرنم ۰

 رخ كالو رو متم ا: ا
 هایم كنغاحنس هکت ندا لیکشت ینمسق ی ونج
 نانلو هدنقرش یابتنم و .هزکد قا یسهراج
 قامربا لیزق یرلوص كنسيلامش مق غاحنس هدکین
 كنب رلفرط راس «بوایکود هزیکد هرق هایسهطساو

 كنبرلقاحنس رودروو هتراپسا هلبا هينوق سفن ینعی
 یرلج رخت هزکد ككنسب ونج فصن یغاحنس هدکینو
 هضوح رب یلخاد یمظعا مسق ةو كتالوو ؛ردقو

 « رولیکود هرللوک رد كنوب «باوديا لیکقت
 وح بو وروق هدراقلقاطب و هدرلموق هدلو اب و
 یرلهجیلشاب كنب رایاچ نلیکود هزیکد ق .رولوا
 قآ «یاچ هجوق .ییاچ ریمد :قرهبالشاب ندیرغ
 < یغامربا زویراق «تاغونم ءییوص یرب وک ءوص
 یرل- ات كغامربا لیزق ٠ ردهراس و وص نال]

 هضوح یلخاد . ردترابع ندرلیاج مقاطرب كچوک
 نلیکود هنلوک راصحجوق : هدیرلهجیلشاب كنبراهنا
 هجلیزق نلیکود هنلوک یلکرا «ین وص ناو وص ضایب
 نلیکاود هلوڪ نالوا یانه .ییاح نامهرقو وص

VAY ن و ف 
 وص نروک نلیکود هلوک رودوو ناج ریشکب
 .ردرلیاحددعتم نلیکودهن رالوکر مشق و رد رک او

 راصحچ وق یراکوب كا «بولواقوج یدیرالوک
 زوط رب عساو كب ۰ بولو روق نیزاپ هک ءردیلوک

 119 هدهحرد یحنکیا ولا هدنلاح یسهووا

 . رهشقآ « رودرو هدهحرد یحنح وا ءریدرک او

 ؛یلکرا ؛یارس نوتاخ هدهحرد یجدردو «ربقزوب
 1 ردب رال وک راکیهرق

 ینعی كن رالع قلغاط هایتهح هللاي كتالو

 قوئوص یساوه كنب رلفرط قرش و لامش نوب

 - هل ام زکد قا زکلای «بولوا یلتدش یراشیقو
 هد رافرط یاسا دغا کت نالوآ مدنس
 لبخ ن زای و لدتعم نئیق اوه ی

 طاح هل رلغاط یفرط سه كنتهج هليا . ردقاحبص

  راکدکح یتوطر هلبلح یرلطولب و «بولوا
 « راغاب روحای ۷ هدن رلفرط چا كالو . ندن

 هدیرلنامروكفرطوا .رولبقروق ندغلقاروق اعادو

 ندا لیکشت ینغاجنس هینوق سفن هله «بولوا زآ
 اتداع یرلفرط نکا و قالبج نوتبسب همای مساو
 هکت صوصاالعو هدنتهج برغ . ردهدنلاح لوج
 هل ون اتسا «بولوا قوجكب رانامروا هسی اه دنغ احنس

 هتسارک لتیلک . هرزوا قملوا لقن هبهبردنکسا و
 .رلب ردنا هلحاس هاسهطساو رانا «قرهنل وا عطف

 نانو هدنتلا وص كنهلاي .بولوا فلتخ یغاریوط

 لیخ یرلرباب و یداو کک هدنرلهزا رلغاط هلب رار
 ارحا هدعدق زرط زونه تعارز « هدهسیا تبنم

 او ردق وا یخد یرادقم كنلاها < بوو

 ندنغیدلوا هد هحرد كجەيمەدىا هرادا ی یضارا

 نوتب .ردز۲ كپ یرلرب نل یا .ندعناوم رتاسو
 غلاب هعود یسا نولم ٩ یس هعور "یضادا
 یحنکیا و یادفب لوصح یو كلا .روبمهلوا

 «رادواح فالو * رصم ءزلم «یراد «هب زآ هدهجرد

 ء نیک نوت و ٠ نوفآ ,هبل وصاف « كج سص دوخ

 :(یدن روج ا 9 و ا
 لاقترو هدنلحاوس . ردهراسو توط * نوتز

 0 مورق . رولوا لصاح یخد نوع و

 (اغوب) راغلب زکلاب یتالیراقیح « هدهسروبلل و ران دعم

 یندعم نوتل و نوشروق یلعیس هک ردیندعم یغاط
 هام ۷۳۷ ۸ و ؛روبنلشیا ند:فرط تموکح ؛بولوا



 ن و ق

 برقهشورغ ۰۰ ۰۰۰و «روبقیح ندعم هدتمیق

 سیفن كب یزوط كنا وك راصححوق . رویلوا متع

 - هدار هبق نویلم ۱۵ یونس «بولوا یلتیلک كبو
 لقن هن رافرط کا كنیلوطانا زوط هدنرل

 یرب E قجا كنیدوحوم « هدلاح ینیدنلوا

 رادقملیخ ید ندنلوک راک هرق - رولوا شل

 رب سیفن هایمان شاتکب یجاح « یک ینیدقبج زوط
 یرلاعره كتالو ۰ ردراو ید دغم یزوط اق

 یفیص ؛یسیک كيتفت یک «نوبق ؛بولوا قوچ
 لیخو ؛ردیلترئک یسهیلها تاناویح راس و هلکرخ

 .رولواجارخا هرناسو غاي :یرد .كيتفت «یغاپب

 كن رالوک . ردز واحتتم یویلمرپ یرادقم كن رلنوق

 هدافتساندنود لاها «هدهسیا قوح قیلاب هدنرنک |

 . رویلسب یو

 هجال ۲« ملک .ه داجس یلاخسبفن هبلحم

 ندنلامعا مصح هاو اق هلا هراس و زب

 ندنحارخا هراس و یی وص هنا هلیغاب ماسس و

 ندرلتععص كفت قفوا هروک هب هیلحم تاحابتحا و

 یرلنهرکد قوچرب ریلی ریوچ هللا وص . ردترابع
 یرا افراد ره یر زا فن تی اتت جک

 لوصح كراتو و تاناوح هللا هضرا تالوصحم

 دارو را کر تا میم ناو رک قو
 كن ةد تالوعم ز تالوت اس نالوا متسالو
 اخس هکت هلا هلاطن ۲ ؛بولوا ترابع ندنااخدا

 تاجارخا نالو ع وقو ندرل رکسا راس یک هدنغ
 -ارخا و هحهدایز ندنساربل يلع نویامرب هونس

 هدزو كنناجارخا ۰ ردهدنرلهدارنوبل«"قجم رب ییاح

 رک و ۱۱۷ و ماسس یس ۲۰ * هرخذ ی 1

 رمزا و. اپ رد اچ یا ه ردفتس

 كتالووخدو لوصو هتالو تان راطخ لو ریمد

 هنت رومعم و تراج قرت « قردربتزا یتاحارخا
 نوید كتالو . ردزسهپبش یحهدا تمدخ قوح

RATSس هب ونس تادراو یار هلا یژر و  

 ییناعع ۰

 عماج ۱۰۰۷ هدتنالولخاد .ردهدنرلهدار یساربل

 ۲۲۵ هتسردم ۱۸۰: دخسس ۱۱۶۱ «بفب رش

 اپ هلع فراصمو ۰ “+

 | ۰ و مور ۷ « هیمالسا بتاکم 4 :هناخرتک

U a 

 د و ق

 یکم یرا  oسر 9 ٩ یساسلک یبرا « ۲۷

 ناکد ۲ هیکت ٩۵۰ ۰ «ناخ ۱۷۵ هزاغم

  NVهب اخغاب ۱ نیمار ۹ ماچ < ۰ ۱۷

 . ردد وح وم یلورف PC و هاخاید

 «بولوا مسقنم هغاحنس ° سر هحورب تالو

 ۱۹۳۹ هللا هیحان ۳۲ ءاضق ۳۰ رار هلرل رک

 ۱ یمه رد ود ۱

 ام نوتاخ ا ۳۳
 ىلا دیعس ۱

 کوا نیا /

 یلک دن اپج 0

 یلدا ریق یرهشکب
 ۱ یرهتیدیس |

 ناخ دن رآ نیغلبا 2 4 وق

 ناریول» ریقر وب
 عاط ال ۲ هارو ق

 دایرقع ۱ نام 41

 مداخ

 هل ودد یلکرا |

 راک, هرق

 كن رف يم ا هدکین
 رهشول

 بوکرا کک

 یارسقآ 2

| ۳ 
 ندعم

 ن وسیع |

 روی هطراچ دا
 دن کر کس یلروب وا وا

 ۱ هل اب نآ
 راشفا جاغ ۱ ه رگ /

 نا ربوخ جاولی

 رک
 نوصالغ 1 رود رب

 راصح وک یت

 س وناتسا

 كي رس 1
 2 هبلاطن |

 ابق لی زق

 0 الا
 خدداقریدک 1 ول ۳ هکت

 د هد الع
 تاغونم 1 |

 یدا ربا

 اس رقت كراقاجنس یفیدلوا مسقنم كنتبالو هینوق



۳ 

 یا ی

 د و ی 9
۰ ۱9 3 

 هجور ید یرلسوفن رادقم هاب رلهبحطس هحاسم
۳4 

 : ردا

 لاها هرتمولیک مدرع قاجنس

 TE ۳ هد وق

 TEES ۲۰ مو هکت

 A ee 3 هدکسش

 ۱ Ans دانا دمح
 ۱9۵۵6 ۰ بز وه رودر و

 1 2 ًاعج

 كتالو نالا :یادیه هر اس ۱
 SL ۱ تی

 یالو « هرزوا ینپ دلشالک 1 ندرلل ودح ۳۳ را

 .هدلاح ییدلوا کوس لا كعاسنسشب ندا

 یتهج هلبای عفتحو ینبیطتسو مق نوتب كتيالو
 نوکسم یرلتهج بونجو برع هدایزلا ۰ ردعماج
 لامثنالوا بیرق هنیرادقم ییصن * تولوا رومعمو

 .ردهدنمکحلوچ ریزسوصوزسجاغ | فرط قرشو
 راخذ تكنرلرب نالوا نوکسو رونعم اذه مم

 قوماپ . یرهج « نویفآ « هویم هللا هعونتم
 یدعب ندلحاس « هدهسیا قوح یالوصحم راسو

 .دشت هدنتبسن یحم جابتحا قج٢ كنغوح ندرانو

 «هدهسیاهج رس و قو وص یساوه .رول وا جتنمینسارب
 یناشا ندرفص هرارلانارمم نیتبق. ردمالغاص كپ

 ندهحرد ۲: اردان نزایو « نیا ردق هبیکرد ۸

 برغ یی هدنررانک كغاجنس . راقبح یراقو

 اوس هدهسیا قوج یرانامروا هدنراتهج بونجو
 هلابسح یادقف كنهلش طناسوو یدعب كلح

 تاناوبح . رویمهنلوا هدافتسارب چیه ندزو و

 راس كتيالو یرلنوبق صوصایعو یمهیلها
 اتکی كن راتمشع دكوروهله ۰ ردهدایز ندنرافرط

 لحم ینیدنلو كغاحنسو . ردفلنابوچ یرلتیلوفشم
 ترابعندهطخ ییا هلیرامساهبدیسی و هینواقیل ًاعدق
 . یدا دودعم ندهبقودایاق یسهشوک یقرشلامث و

 لصا یخدرنلسد نامهرق رايد هدیناعع رود لئاوا

 یتیلاهاو هجاسم دخ . یشا
 .روک موزل هنرارکت ب نھ دوا نایهد هفنا دام

 . زردا افتک | هلردقو « بویم

I:كنبح (06)0-1101-1:0010) ع  

 (وپخنن) ا هوای وهزود
 ۔ونج برغ هرتمولیل :۰ كناول زکصو هدنغاجنس

 و و ق ۷/۳/۸۵
 ییونج كنزفروک ( وثچغناه ) قرلوا هدنسیب
 ییلاها ردق ۳ مر « تولوا هبصقرب هدنلحاس

 ۰ ردراو

 هب هیسور (ایردناغوقد وخای) ا و
Ek Bsیی ارد ریس هدناتسکر ت عبا  

 (قسوورب)دراسور هک« ردبل وقر كنغامر ا نوحبس
 ولک ه « قرل رب ۲ ندقامرا روک ذم هدنسهعلق
 هس <« تک ندکدتک یغوط هب ونح ردق هرتم

 ندنایرح ردق هرتمولبک 1۰ ۰ دره ودیرغوطهبغ
 هدنغاتشا اهد ید رنو و هن هبعش چاقرب و

 هطاخار رب شینک قلشماق ماسقنالاب هرللوق ماطر
 یسارحم ۰ رولوا وغ هدرلقلقاطب و و « ردا

 رلههارخ قوحرب هدنرارانک ۰ ردنوژوا هرتم ولک

 كب كنرلاروا هابتقو « هلغملو یراثآ رالودجو
 . رویلیشالک ۲ ینیدلوا شو نوکسو رومعم

Ve. 

i(نوی) كن هبنولاح (1500۲۸0۵)  
 2إ ( هبم) هدنسهربک ةریزح ت ید

EISترا هادق رج لایش هرتموال  

 كنصنم(هواغوسیک ) و هدنجایزفروک (یراووا)
 ۱۸ ۰ ۵ < تولوا رلکساو هبصقرب هدنرانک غاص

 ۰ ردراو یسلاها

 هنلوو كنهسور ( 10۲6۱ ) ۳

 هرتمواک ۲ ۵ كرىموتىژ وه دنتلايا ۱ لووق
  تولوا هبصقرپ یزکص اضق هدنسلامش تررغ
 : یفواف یسلاها ۱۳/۰ ۵ ۰۰۰

EEیكنهرنلکنا ( 0۲۵۵۱۲۷ ) 1  
 كم وراووهدنتلابا(قیوراو) ] یرادو روت

 هم .هغنیه رب ندهردن ول قرهلوا هدنلامش مر ۸
 ۰ تولوا رهشر هدنرزوا یطخ لو رمد لک

 2 اھ ۷ ۹

 روهشمربنالاوق هلم ۲ ۰۰۰ ولدروترب كويب ردا
 یلکو راسو هلناف « هحوحو ىسەقىراف تعاسرب

 رهشررب يتسا كي .:ردزاو یرل هقیرباف تاحوسنم
2 

 مادختسا هلع ۰

 3 یدا ترابع ندرتسانمرب E EE بولوا

Iهدنتهح بیع كن هیس ور (1:0۲۲0)  

EG NECE PRI Es 

 ( اليو ) هللرب ( نمن ) قرەلوا هدنسی رغ بونج
 تلایا عقاو هدنرانکی یا كنو و هدنسقالت لحم كن

E.یک ۰ یمیلاها ۵ ۰ ۳ ؛تولوا رهشر  



 و و ق
 «نولاص < یه اس بتاک« ددعتم هلدتکم یدادعا

 هناخغاید هلي رل هش راف هرتاسو همصاب * ینیج : بیا

 فراجكلشيا هلناتسهلو هیسورب ؛یرلهناخ و دریمد و
 هردراویربان نروس هتفه کیابولیروقرب هدهنسو

 یسا ۳۵۰ و لنارسا یمسق كونتر كلا

 ۰ ردناملسم

 عقاو هدنسهطخ هننا وتیل یتلایا ونووق

 . هدنالروق ندنتهح قرش لاشو الامش < بولوا

 ابونج « هلبا هیسوریو هلبتلایا هدنالروق هنب ًابرغ
 ندنفرط یونح قرش « ( ولیو ) و ( ییلاووس )

 یمهیحطسهحاسم .رددودح هل راتلایاونلیو هن ید

 ۱ ۵۵۱ ۰۳۵ « بولوا هرتمولیک بص ۰ ۸

 «بولوا قق ج او زود یسضارا ۰ ردراو ییلاها

 . ردراو یرلهبت ضعب نایمهراو ههرنم ۰

 زکرح ؛بوریآ ینسهیونج دودح ینامریا ( نی )
 (الی و)ناک ندقرش هدنرهش ( ونووق) نالوا تلایا

 ءایو نلک ندنرلطسو كتلابا هدیغاشا اهد و یرېن

 .رولک ود هغامریاو یخد یاجچاقربرکیدو هسود
 ید یاج جچاقرب ندا لیکشت ینغامرا (۲۲)
 مبا هتغامریا ( ادد ) و هدنسیقرش مق كتلايا

 ؛راقآ یرغوط هلامش هدنسب رغ مسق مچ دوو چاقرم

 بصنمهنیزیک د قیطلابندبرغوط هدنسیب رغ مقكتلايا
 - وج سهارا هایم لصاما ۰ ردراو یر چاقرم

 بیطرو لدم یساوهو تبنم یعاریوط ها ناف

 ۲ ۷۰۲ ۰۰۰ یی ی<۰هدزو كتسضارا«بولوا

 ENE هدزول « ندهعو رص "یضارا ی ود کی

 تالوصحع .ردنرابعندراح ی ۳هدزو وندنامروا

 ۱ هب زآ هدعب و رادواح هدهحرد یجنرب یمهضرا

 ریونک « نئک « هتاتب « رصم ء فالو ۰ یادم

 یعوح كنابوبحو هن ات «بولوا ترابع ندهرناسو

 ربمد و اوکو رلناللوق هدنحارخا ون رسا

 یلعو یاناوبح .ردقوح هدیسهیندعم هایم هل رل دعم

 یرلزوموطو یک «نوبوتهلب رلر یکی وریغبص ص وصخ ا
 هلیتقو ۰ ردیداع كي یرلریکی قجنآ  بولوا قوج
 .ردشلازا رار هلرانامروا «هدهسیداقوجیرابزآ
 هذن لر نالوا هدنعتسو هرم ولیک عبر ۲

 ییانص . روئلوا دیص قیلابیتیلکهدنرلاحاسو رنو
 هللا تارکسمو وتربپسا قیمت « بولوا یرک زونه

 .اخغابدو یرلهقرباف ضعب رراقبح هراسو هلغوط

 و و ق ۳/۸۹
 نوجا هبلحم تاجایتحا راسداق و ؛ ردراو یرلهت

 3۳ را تاجوسنم ضعي هللا لا
 زسدیقو لبثت یرلنایتسرخ «بولوا هدنلا ككرلیدومم
 « ریاغذ ۰ نودوا ء هتسارک یتاجارخا. ردرامدآ

 س فای « یرد یرسا
 نوک 1۱( لا وتل) هاتقو . ردترابع ندهراسو
 ۰ شفا نانا ED هد ۱۵۵ o بولوا

 هلا هن اوتيل نوت هدنسهمساقم كليا كناتسهلو

 هجرنآ هد ۱۸۲ ۰ بوک هنطبضكنهیسور رار
 ۔ اها ید هدلاح یکیدمش . ردغلدا ذاحا تلایارب

 «یلینارسا یروصق «بولوا نآوتیلیبرچوا كنسل
 قلئرو تل وتق ناثلث . ردراتاتو نالا . شور

 ندناملسمو سقودوتروا . یوسوم « ناتستورب
 لاهانالوا بوسنم هنتبسنجراتات « بولوا ترابع
 .هصق ىو و « ردنراع ندشک ۵ یس ەیمالسا

 ب هدنلخاد تلابا. ردراو یرلعماحر هكتس

 فراعم «هدهسیاراوهراس بتاکملیخری و یدادعا

 بتکمرب قخا هدیشک ۰ « تولوا یرک كب

 «بولوا مقنم هاضق ۷ تلابا . روبنلو یدرک اش

 «یسهبرق كوب یلیشراحو هبصق ۲:٩ یرهش ۱
 یسهعررحو كلتفج ٩۰۷۳ و نوڪ +۹

 . ردراو

wes ( ٤ ) ( تحو ) كنهرتلکنا 

 هدنتلایا( نوتبماتوس) و هدنسهطا و

 (انیدم)وهدنلامش هرتم ولکک۷ ك (ترو ون )قرهلوا
 ۷ ۷۹۰ ۰ بولوا هبصقرب هدنرانک کیا كنحيلخ

 صوصحم هب هحبلارق هدنراوح و ینامل كالشیا  یسلاها

 . ردراوکشوکرب
07e ( )هدنتلابا(قروق)كنهدنالربا 

 لحاسكنس هرب زج (هووقتیرغ) و ۱ هوو
 بونجهرتمواک ۱ ك ( قروق) قردلوا هدنسیونج
 اها ۷ ۰۰۰ . تواوا ږلکساو هبصقرب هدنسقرش

 یراماح زکدو یرلهتشرلزوک ء ینامن عساو« یسیل
 .ردراو

 (ارم ) دارکترو ( 60۲۱۲۵ ) 9
 ۳۰ كن ( هدر وغ ) و هدنتلایا ۱ هلو وق

 هنساضق ( وقناربولتساق )هدنسی,ونجبرغ هرتمولیک
 هدنراوح ءیسلاها ۸۸۰۰ بولوا هبصقر قحلم

 « ردراو یرل هقبر اف هریاسو هخوحو یرهحلیا



 ی و ف
)Coha iiaهلس وها هق»] » 

 1 ی وت یر | هلسووهاهوق

 هل راتفص يلةسو ىلع هدنراوج یر | ۰2 <

 : و وی ۱ و
 رودنا ناب یوه توقا یغیدلوا یاربخو

 ِ راف ( ناتسهق د وخاب 4
 ب e و ۱ ناتسهوق

 ناتسربط و ناردنزام هلسلام مق كناسارخ

 كححو نالوا ردق هناده و دنواپنو هن راتهح

 كرلرو قا . ردم شا نلیرب و هرلرب قلغاطو

 هدن راکتا ءهلغملوا صیصخت هنرال كسکو زكلاي
 ۔ وق . یدزامل وا قالطا مساو هرلرب رومعم نانلوب

 ترابع ندنزلتربشع درک یسلاها مک ۱ كناتسه

 . یدا

 هدیلامش یاق سا (00۱۵۵5) ۱ ۹ ۶

 (قرو وین كامب كاع لو
 ۱۳ كنينال او هنبفلتن وق ( الا

 هنن زفر وک ( نوسدوه ) قرالوا هدنلامث هرتهولیک

 «بولواهبصقرب هدنرزوایربن ( نواهوم ) نایکود
 هراس و دغاک هللا هخوج و ییلاها ۰

 . ردراو یرلهقىرباف

 نبن نع ندنچا یرهش تلح ا . ۶
 هلن هدنبونج كباتنیع .بولوا ] گو

 دروکذم رهش « كرهدا نایرج یرغوط هب ونج
 یراهبارخ نی رسنق ؛هرکصندکد تبا اورا یر ها
 هدقلقاطب رب نلنید ( رجالاجراا ) .كردک ندنناي
 قلقاطبو .بولوا قوح یوص نشدق . رولوا وج

 هد ییوص هجالوا هسيا نزاب ؛ربا۲ یتروص لوکرب

 وص ۰ روروق هدلوب ؛بولیناللوق هدنیقس كرل هچځاب
 ٤ ردراوکشوخو ذی ذل كب

 اصح عرق اتلسال و سا 3

 ی یار ۱ راصحوق
 كش رہ 7 قرلوا هدن رغ هرتمولنک ۵

 ( اینولوق ) ًاعدق « بولوا هبرق رب هدنرانک غاص

 یزک م كنهطخ ندیالیکشت یغاحنس نوتب هلیمسا
Eبارخ هدلاح ییدمش . یدا رپث رب  

 < هدلاح ینیدلوا یجد زرط هاک تكناضق < تولوا

 . رداسم هلیمسا كنو اضق ینیدلوا لخاد

 رات هرق سفن اقرا یساضق راضحلیوف

VAY ی و ق 

 ساویس ًابونج «هلبرلاضق هبدیج ابرغ :یرهش وصو
 دودح هلیتالو نوزرط ید الاش « هلیغاحنس

 ۱ ؛ ۵۰.۰ هلا هبرق ۱٩ و هبحات ٩ « هدلاح ینیدلوا

 .ردیسهب رق ( زاثیم ) یزکرح . ردعماج ییاها
 یرانامدوا  بولوا كسکو و قلغاط یسیضارا

 یس هعورنح "یضارا . ردلزوک یرلاعهو قوج
 : ینالوصحم تولوا ترابع قدم ود ۰۹

 موزوا « الا «توط هلتابوبح راسو هبرآ «یادغب

 راس و كيرا « یادرز «زارک «هنشیو « دومرآ
 تاناوح . ردنرابع ندنعاونا كرل ەزس هلرله ومم

 اضق ۰ ردهرناس و ریفیص «یک « نویق :یسهیلها
 « هدهسا راو 1 رقاب هدر یا ر هدناخاد

 هرک ر هد هتفه هداضق 9 . ردهدقمال راقبح

 دحسم و اج ۵۳ هدا دق نورد . رولبروق رازاب

 ناسا د ردراوف یتکم نابص ٥ هلا هدشر رب و

 کرت ناسل یروصقو ملسم یسهدایز ندنفصن كنسي
 .ر .نمرا مسقنم هر هثلث بهاذم و (؟) مور ماکتم هلا

)Queenst0owv n ( 1 aهدن ال رسا - 

 A SS ۱ یو وتو
 هدنس ونح قرش E ۶ كقروقو هدنغاحنس

 ی ونح كنس هر زج ( دنالسیا تیرغ ) قرهلوا
 لزوک .ییلاها ٩۷۰۵ .بولوا هبصقر هدنلحاس

 یراهبنابزیکد .یسهرظنم لزوک :یناماکحتسا ینامل

 هووق ) هایتقو . ردراویراهاکجرفت هل راکشوک و
 ء هد ۱۸۹ «بولوا یمسم هلیمسا ( قروق فوا

 « یس هبصق هحلارق » هنرزوا یرایز رب كن هحبلارق

 . ردشموا هبمست هامسا و نالوا كد

 تحوکچاقرب هامسا ون هدنرلرحهم زیاکنا
 . ردراو یخد هبصق

 کلا لارتس وا( 4 ۰ ا

 0 1 وا و ۱ دالاس وق

 یییب ونج ابونج تولوا ییقرش لاش لا و یرب

 اکوب و هلل رجهم ایلارتسوآ یب ونج ًابرغ هللا سلاو
 .روک ( هرات راق ) "الامش «هلا هیلامش *یضارا قحلم

 ندنفرطقرش لامشو " اقرش هللزاغو سروت و یزف
 یاهتنم .رددودمو طاح هل الدتعم طبح رحم ید

 ا كوي لکشلاتلثم هلیمسا ( قرو ( یسلامش

 - راق كنهنیک یکی یجوا « بولوا ترابع ندهریزج
 مودح هلپس هبرغ دودح . راقیچ ردق هنسیش



 ی و ق
 نداهضورفمهمیقتسم طوطخ یمظعا مسق ڭكنسەرى وئح

 را یه سرا یسلاش یاپتم .رشرابم

 یا ۱ اوج ضرع ۱۰ یار ایما
 ۱۵۷ تفرش لوظ ۲ اس رقت و هب یبونح

 یو هب ونح ندلامش «تول وا دتع ردق هب شر مش لوط

 شا لا نالوا هدس وا> ضرر و

  رددرتمقابک ۱۵۰۰ ۱ را رو

 ییلاها و هرتمولیکمب ROV VIN ی
 "اس رقت

 یلیدنقیچ یلبتف ریک كب یسقرش لحاس كرجهم و
 دتم یرغوط هب فرغ لاش ندقرش بونج قرلوا

 هرص ر 2 هاحاسوت «بودا لنک س وقر

 قرهل وا طوب  هتسرلربرب راتو هک «روینازوا رلغاط
 یرل هعش و لوق ثاط رب و ءدتم هدرلتماقتسا فلتخحم

 كتکلع راتوب - رواوا لصاو ردق هرلرط
 TY AE 9 دلا «بول واكسکو اهد هدنتهح بونح

 «هکدلدنکی غوط هلامش .ردهدنعافترا هرم ۷

 -ه رب زح هبش ( قرو ) قن «بولازآ یرلعافترا

 هرم ۸ 4 ربا رک و نایکت e کس

 عوض وم ندنف رطرلریلکزا درلغاطوب .رول و ینءافترا

 كلاح لسالسو ۰ ردقو تحاح هدادعت یتیمانا
 هدنلاح لئام حطس ردق ههسرغ دودح ات هدنقرش

 درفنمكسکو زا و ییرلهرص هبت دكوت كت زکلای و

 كنابئد «بولوا دتمم رلهووا عساو یواح یرلغاط

 ندرلغاط ون .رلردبا لیکشت ین رلاعع لزوک هلا
 لسالس یرلقاط رب ؛بودا ناعبن رانا قوج كب

 ندرلزاغوب مقاطرب و میا اجال ولم هدنرلهزا كلابح
 هدیراقاطربو ؛رولکو د هلدنعم طح رح «درهک

 یرلهوواو همای مساو ؛ هلنایرج یرغوط هفرط مرا
 هدف او و هد یف ونج تم رح « كرەدا قش

OEهغامفصوت . رلرولوا  

 رج یسجرب ٤ بولوا مسقنم هب هضوح ٤ تکا

 بوتا ندلاج اساس هک هردیسل" ام لدتمم طیف
 یرابنا نالواهصیق ةبسن و نلیکود هروک ذم رحم

 لا یاد

 هر اشک 2

 ۔ هضوح یزفروک هب راتن راق ییا ؛ ردعماح

 هزفروک روک ذم هلنایرج یرغوط هلاش هک ؛ردیس
 یسحنح وا ؛ ردنرابع ندنرل هض وح كراړنا نلکود

 ربا ( یروم ) ندب وا و هنممظع ره ( غنیلراد )

 كرام ناق | یرغوط هونج هرزوا كلکود هنغام

VAR ی و ق 
 یسجدرد ؛ ردیسیونج مسق نالوا یواح یرلقاتب
 ه لونج برع هرزوا كاكود هه را ) ید

 كنیرلوص .ردیسپیغمسق نالوا عماج یرابنا ناق ۲
 هایلارتسوا دادنالش وق یشا هفرطه هاهحو و

 یر ۰ زور وک یتغیداوا رب رب كسکو هروک
 قرههالشاب ندونح یراپنا لوس كا كن هل ام

 «هلقاب .نالوق « تنرو «یرام ءهناب رب «ناغول

 هل اب زن امو نالوا كوس ندنسه “هب ويل اق «هرنول

 « رنو ۰ ( یورجیف ) ندا بکرت ندنوسواد

 هصبق چاق رو یدنک «تربیه «ودنایلب نیکدروب
 لا راک هدهضوح یجنکیا . ردنرابع ندرلباح
 ۰ نعد ناو « رور نتاتسا « لحمه : یرلکوس

 ی و «تربل۲ « دراهجیل «سردنلف «نامرون

 یهدنرحهم دنالسشوق كنرپم غتيلراد . ردهراسو

 « مالو «وغراو «هنیمادنوق :یرلهجیلشاب كنب رلعبات
 (هربا) تیاپن .ردهرناسو ولو .وراب «هیبن «هلاغنوم

 « هنیتناماید : یرلهحیلشاب كنسرتنالوا یبتنم هنلوک

 ؛یروقاق نوتلیماه ۰( هبروتشوهلرکیدمانو ) وقراب
 كرل هض وح و هقشب ندرلنو . داسو ناغىلوم

 2 اطب ورالوک كجوك هدنجا كتكلع د هدندرد

 رانا نایق ۲ هفرط رب چیه دارهدبا لیکشت رلقلق

As 

 یصوصحلاحرب كنسيقرش لحاس دكدنالسښ وق

 هرص ر هوډ هدنسشراق لحاس هدوا هک « ردراو

 هریک هدرلزب ارس كب : ردیسملو رلابقو راغبص

 رلغیصوب نانلوا ریبعت «دس كوي »ونریو دی
 هنسمرک كنبرل هغلاط مسج گربک طبع رح یسهرص
 زیکد 3 را لعاس ااو « هلغلوا منام

 ندزلابق . ردلاص كي هنافس ريسو نک اس اعاد

 «ندنفیدلوا قارب كپ وص .هدهسیالکد یلاخ هنب

 ید یرلابق نانلوب هدنتل ۲ هرتم ٩ كيوص رایجیک
 3 ا هروک ندنتسوا كنيك

 «بونلوبرلایقو رلهطا قوچربهدنبرق كلاس هقشب
 قوچرپ «كرهشلرب هلبرابتنقیچ ویتنریک الحاسرانو
 لحاس هللا دس . رارویدیا لیکشت رانا لزوک
 .ردشملوار ونت هلرا رانفقوج رب لو نیافس که دنسه زآ

 هونج دودح : یرلکوس كا كنهروک ذم ریازج

 یرغوط هلامشو نرترومو قوربارتسا کهدننرق



 یو ق VA یو ق

 یالتخا كميلقاو اوه < بولوا م قارب وط ۰ دن الريم وڪ « یسروق ؛ رژارف هلا ەرە

 رلهطا قوجرب اهدو یرلهطآ هدرازما «قورنیجنیه
 ماورا غیا تا راغو سروت هدننامش یو

 . روینلوب یرلهرزج لاغود سنرو وارفلوم

 لحاوس نالوا داع هرحهمو كنیزفروک هرات راق

 قنریک< بولوا زود هسا یسهسونحو هبقرش

 - ونج یاپتنم كزفروک . ردیک قو ی
 كا هک ۰ رولو یسهعمتحم ریازج ( یلسلو ) هدنب

 . ردیسهطا ( نوتفنیروم ) یراکوم

 هرافرط څا ندلحاسو هونج ندلامش یساوه
 لدتعم هرزوا تیموم « هدهسردا فلت یرغوط

 هد هحرد یساضتقا كنضرع « بولوا مالغاصو

 بونج كنلحاسو نالوا یزگح ۰ ردقو ترارح

 كن هرارم | نام« هد ( هتاسیر ) نانلو هدنتهح

 یغوطهلخادو هلاش

 وان نک غوش ۰ راتزا ِترارح عبط « هکدلدک

 نالوا دتم هو لحاس ۰ بولوا هدایز یرار
 SE هدرلهووا یلخادو EEE رغ دكرلغاظ

 زوغو ناریزح نالوا یشق كناروا . راغاب روماب

 : د7 ۲۱۱ ی اد یطسو

 كنارواو « ندنقرش بونح هە

 مسوم ندیبیغ لاش هدطاش هلرانوناک نالوا یزاب
 هدنرافرط شابس كنالارتسوا « رسا یرازاکزور

 هدرحهمو راراکز هر نیغربق نلک ندرللوح ىلخاد

 هرق رلقل هتسخ نالوا لوتسم هدایز كا . روبمسا

 . ردیضاحا قاصغابو رکج

 الارتسوا  تولوا عونتمو قوح یاتانوراحشا

 لصاح هدتکلمو یو كنناتان ازلامو دنهو

 لحاسنالوا قوح یروماب صوص الع ۰ رولوا

 .رولوا كسکو ردق هرتم ٩ ۰ راسوتپلاقوا هدنتهج

 ۔دیک یرغوط هلامش یراحشا نالوا ندنسنج امرح
 ید یعاونا كراج عا ایساقا ۰ بولاغوج هک

 نبلاق بولوا هدنسهرا توا هلا جاغآ . ردقوح

 هدیعاونا تاتا نالوا یراقارای كوو یرلباص
 تولوا قوج یراحشاراراب هغازوفنارح . ردریمک

 قوج سوردس عونرب هدکذریزممرق صولا ىلع

 یسنح هدرلر نالوا یالوق لتق . هلغاوا لوبقم

 .ردشُهوا جارخا بولیسک هدهجردقجهلوا ضرقنم
 هدرلهووا نانلو ه دنفل [ وصو هدنرلبداو كراسا

 یس هک تالوصحم هلدتعمو هراح کلام هلعهح
 مجرب رصم « هتاتپ ردقه یدمش . ریل هل ریدشت

 ؛ .تیوبح.« قومای « نوت وت * یعماق رکش « هوهق

 «لیفجتز: تورازآ ۰ اغا كح ۱ « واقاق « نواق
 یرلدزبسو هوبم ا كناب وروا ویزوج ناتسدنه

 6۶ توارد ید راغاب . رده ریدعش
 لصاحراموزوا لزوک ییشیربولا كب هنامعا بارشو

 نلیر و تیمها هدایز كا هرکصندیاخذ . ردشلوا

 ا ازد كنود < بول وا یشماقرکش لوصح

 و وراد یراق اف رخ

 هرلروتاق راف ییرالوصحای و« اشنا هقرسافرب هالیکشت
 تیمهاهغوماب یر امدقم .رلردا تخورف

 ۳ تاقر یثراق هاش سحآ « هدهسیدرولبرب و

 . ردشعوا لاها یلریدشت كنو « ندنفیدمهلوا

 بول واردق عود یکی ۸۵ ۰۰ ۰یسهعورح "یخارا

 e e ر یلعود ۲۱ ۰۰۰ كلوب

 ۰ رصم یاع ود

 ۸۲۸ .لاقترو یاعود ۱ < غاب یلعود ۰

 ۔رلەجغاب سانا 1 هدیلع ود ۲۲۹ و زوم یاعود

 «ردن رابع ندن رل هدیغاب هرم هلرل باح یمنص یالاق و ند

 یسهلرات یادغب یکلعود ۲ ۰

 یرافرط چ ۱ ص وصخ الع و یمظعا مسقكتک ام کا

 یجنرب ۰ هجقدلاغوج یسلاعا ۰ بولوا قلاع
 وک هدیسهیلها تاناوح نالوا یرابشعت رادم

 هدرحهمول هروک هقشادسا کلوا هنسزوقط .روبدا

RA ۱6۰۹ ۲۰ OSA NY ES 

 .یداراو زوموط ۰۸ ٤ ٩ ٤و ءهلکرخ ۹ ۲۲٤٢١

 كراناويح صوصحم هالارتسوآ یسهیشحو تاناوبح

 ههنیک کی صوصخایءو هنريازج ایسا هلیعاوتا

 ۔ وق هله < بولوا م ندسانحا ضعب صوصحم

 كنوروفناق ۰ ردروهشمهلیکازوک كنبرلیوت یرلش
 6 اوج یک را اسب طلب روت و یا

 لا کنالارتسوا نوت تکاعو هنداعم ؛ ردقوح
 نوتلآ هدهحرد یجنر ۰ بول وا یر نکنز

TEERری ستار رب ها  
 یرلکوس دا « بولوا هدنرافرط ما كنسرلکسا

 « رقاب < AE ردت دعم ( ناغروم تنوم )

 راس 000 1 «لکن «یالق مد «نوشروق

 اع هج راکس  تولو هرزوا د ران دعم



 ی و ق
 لصا تكتکلم نکل . ردهدقمشیلاح هنرلجارخا
 روک ندیانیمأت یتیرومعم نوما لابقتسا و یتورت
 :بولوا هدایزندرب یه قروش كرحهمو .ردندعم

 *یشال "ةبسن هندوجوم یالب راقبج هدلاح یکیدمش
 ندیم هرلهشررباف یک هدنکلع هنب ؛نکیا هدنمکج
 « بودبا هرادا یرلرواو و لو ریمدو ین هن اخلاق
 روش كتس ونح مق كضرا هر نت نوکر
 د ردکح هک EEE یرانا

 رنو . بولوآ رلکدا یمیظع ف تاتیلاها
 یی قوجرب هبهنس ندهنس «هقشپ ندقدترا هلتادل وت
 كس چاق رب .ردهدکمشلر :تودیک یک رل رحاهم

 تعارزونداهمندنرلللرب یرازج طیحمرحم و لل
 رانو « هدهسیا هدقعلوا مادختسا هدرلثیا رب و

 شيا هبدام یلاپوروآ .بوشییلاج هلترجا رب زج
 هریوک تم یار هایت تموکح« ندنراقهقلپ
 ی رلهراح كا ۳ یرالوخد ه رحهم كنسلاها

 E وةلا رسا لصا ۰ ردشع وشود

 هد بت او یک هدرافرط,ا «بونلوانیمح ردق

 «بوباش E a هاسماع رانو .رلردنا نالوح

 حو رايش نج هنیرللا یک كجوب ؛نالب ءقيلاب
N OSهدنرلتدلو  EET 

 بو وقوا«بولوا یرلهب رطف تواک ذردقه یه ۲ رلرب

 دادعتسا هدکرکوا رلتعنصو رلشیا ضعب و قمزاب
 كالا هتکلم و رلیلاب وروا « هدهسر و

 < ںودیا یس هلماعم ناویح هن ریدنک هدنرللوخد

 نشد دلبا نت هوا ا ی را
 ند لات وروآ تب وبلاق ی رسما :ندنرکدافالتا
 هح زستج ص یرلنوت هک دلک ندن رللا و «رلرویحاق

 یرلضعب اذه عم
 « رریکه نتمدخ كرللاپوروآ هلیتفص نابوچ و هلم
 IE A رلردا تالحتمدخ هدیرایراقو

 و نوتبسب "اس رق «بولوا هدقلازآ هئوک ندنوک
 ًه رول یرلقح هلوا

 .هبض را تالوصح «بولوا یرک زونه میانص

 ۰ رلروبعا روصق هدهدکمریدل وا

 هب هراس ونول اص .نول وت هم رب دصاب هل راضحتسا كن

 رعنا .ردرا و یرلهناخغایدو یرل هر اف صوصح

 3 نداعم «رکش 1 هم رب دصاب «یغاس هحملشاب فاج

 ترابع او فدص ىجا یتا جا «یرد

۳/۹۰ 
 ةت هفنارف نوبلم ۲۰۰ یونس ۰ بولوا

 هب یرچآ درللو ریمد . e ندنوا یا رخاو

 یس < هس رھ كتو ددع یرغوط

 9 نالوا یزگیم ۰ e هدقموا ترغو

 .e ریمد هب روتشو و ا لونج هدنب
 هنفرط چا " :كتکلم یسهبعشر و «ردا ادب قاصتلا

 نوتماهقور . ردنک ردت ه یرلیا یخ یرغوط
 یرغوط هیرجما ید طخ ندا اد ند کشا

 یرلهبعش هد هنن رلل ندعم « بولوا دتم ردقوا

 اد ندنرا لکسا نووتقوق و لی وسنووت . ردراو
 1 رده اک ټک ئرایا هک دتک ید طخ یکیا ندا

 یرل رحهم اب كنابلارتسوا ید دالس وق

 ندی رغ وط «بولوا لقتسم هدنسهبلخاد ةرادا کا

 كنيلاو رب بوصنم ندنس وتناق هردن ول هب ی وط

 تایح دق ندنفرط یر کتب و ردهدنسهرادا 2

 رب بلا ا ۳۹ شملوا بصن هلیطرش

 نتا > تک ندیشک ۵4 هلینابعا تئیه
 ندریدم ید رونلوا بصن ندنفرط لاو . ردراو

 كراو تا ارحا <« بولوا یار دم تایهرب نکس

 ندناارحا هدندزن نائوعبم سلح رلنوو ؛ردهدناا

AEدلرلنوب .بولوا مسقنم هتلایا ۲ یا  
 لاها ءردمسقنم هرلهبحات رلاضقو هرلاضق یر ص

 ردل وئسم

 ان و اضق «هکدتا مسوت رلرب رومعم «بولاغوچ

 یه ونسفراصمو تادراو .زاترا یددع دارلهبح

 لنامع نویلم ٤ ینعی زواجتم یننارف نویلم ۰

 كرل ینادراو هل تاب « بولوا بی رق هنساربل
 درو ريمدو ندنتخورف كن هبلاخ "یضارا هلیموسر

 ندک الما-و صاخشا ٤ بولوا ندرلنش ی رم

 .“o ۳ یاد نم کر و قوح

oSهیامرک اسعی ۲۰۰۰ گران وب ۱۱ » 

 ۱۸ ۰ ردهیماطن ی ۱۰۰ و للکوڪ ی ۰

 رک اسعیسهلج دكاراککر انالوا اد هنشاب + ۰ ندنشاب

 هتل | حالس هدتحاح نیح .بولوا دودعم ندهیلم

 اتا بتاکم ۰ رلریلسهنلآ
 نایک و اس وه دشربناکم «تولوا هدنس

 . هسادتا بتاکم

 ید هیدادعا و هبدشر كئاکم نوا ز

 ۰ 2 ییاصیص

 کس ءتولوا

 ردق ۴

 ؛ ردنا برش
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 ی و ق
 كن ونءاارادرب لوا هنس چاقرم هدهنابسیرع . ردراو

 ۰ یدیا روصتم نشت

 لحاوسندا لیکشت یدنالضوق كنايلارتسوآ
 ندنفرط قوق نادوبق هدنح رات ۱۷۷۰ لوا دلا

 هد ی ر لفرط چا حاس چاق رب هدعب « بونا وا قیقح و فشک
 قلو افنمر نوجا رلمرم هد ۵۰۵ .ردراشمزک

 یر نهن اسي ر٤ كر هلب ردن وک( ورو هل دصقم

 نیمرج هلفاقکیارب ندهنسواو ؛شعا باخت ا ینبصنم

 یییونح «نوناواوفل قنمهد ۱ ۸۳۹و: شلردنوک

 نیتسیا ربوہ ندیالیکشت ینساضقرپ كنيرجهم سلاو
 اقام .یداشملغارم ت رس نت ا

 تکلع« هنرزوا قشک كرد روقو نولآ

 یرلاروا هد ۱۸۵۹ ۰ بودبا مسوتیرغوط هلامش

 ذاختا رحهمرب هج را « ییرفتلابندسلاو یبونج یکی
 نکن ۲۰ ۰۰۰ یسلاها هدنشرف « ردشملوا

 . یدا یغاشآ

ue ( E )هلیتساق کی كنەرنابسا 

 ولک ۰ كد ردامو مدت اک ۱ همس ود

 - وه)هلا ( راقوح ) قرهلوا هدنسپ ونجح قرش هرم

 هدنرزوا كنابقرب برص هدنساقتلم 2 (راقت

 ۷ ۳۷ 6 ۰ بولوا هبصقرب یز | سسؤم

 یرا | یک هعلقو روس هلاق ندرلبیع « ا

 هل رایر وک ددمټم هدنرزوا رهن یا ۱ 8
 هخوح هلیتقو . ردراو یرلهووا تبنم هدنفارطا

 یسهیخاتس تالوست شان اداوم قامت و
 . ردهدلاحر كونوس یدمش < نکا روهشم

 قرش كنسهطخ هلتساق یی یتیایاهقس وق

 اداوغ الاش  بولوا ترابع ندنمسق ییونج
 هسنلاو ًاقرش ۰ لئورت ندنفرطقرشلامش «هراجال
 دردامو هدلوت ًابرغ .لایر دادوچو هتسابل  ًابونج
 ۱۷ ۱۹۳۲ یسهبیحطس هح اسم. رددودح و طاح هل رلتلایا

 ۱ < بولوا هرم وابک حب

 لاکو فو صوصخ ايل !عو یفرطه .ردراو یسل

 مفتح یتهج بونجو برو قاغاط كب یراتهج
 ینحلم كنايصع بابرا تقوه«هلغل واترابع ندرل هلی
 ینامریا ( راقوج ) نلیکود هدیفسرحم .ردشلک هلوا

 ادا وغ ) عبات کوب بودبا قشینسیقرش مق كتلايا
 .راق اهدنهحوا ید یراربن (لیریاغ ) و ( نواج

 ی و ق ۳/۹۹
 یندینامریا (جات) نالوا بصنم هب یسالطا طبع رحم

 لک وب هدنتهح ییرغ لامش كتلابا

 یره ( هلبداوغ ) ناقآ هدنتهج لامش « بودا
 (هراقناز) ندا نایرج هدنفرطقرمش بونج .ریلآ
 هنغامرا ( هنایدآ وغ ) هسیا یرلرهن ( هللدوج ) و
 ۰ رولکو د ی سیداق هدول هک ردعب ات

 هدنلخاد هضوح فاتح چوایسضارا كتلاباهاهح ووډ

 « بولوا قوئوصو نوزوا كي یرلثبق . روبنلو

 یاوهو زا یرلروماب . ردقاحیص هدیرازای

 تعارز لباق ۰ ردمالغاص ی

 ییلاها نالوا كريس 5 تولوا و7 یبضازآ

 «ربقاب هدنرلغاط . رلردما لافتشا هلتاناویح هحیلشاب

 راسو یزوطابق « نوتلآ «نوشر وق« 2 رم د

 -اقبح یرلندعم رقاب و رمد زکلا ۰ تونل و راندعم

 .ا وه اذه عم ۰ ردساب

 ۱ ردهدقْمل وب هناح ربمد و هک وه چاقر و هدقر

 «بونل وب یطخ لود ريم
 . رد رک كب یفراعمو میانسو تراجو قرط راس
 . ردمسقنم ههبحات ۲۸۰ و اضق ۸ تلابا

 مد ر ردقەتابا زك ندد ردام

Cuenca )هد واح یاق سا )  

 كن (وتک) و ا4د كىلو ودا وقا

۳۳4۸۹۰ 

 «بولوارهشرب یزک

 | هقشوف
 قرهلوا هدنسیغ بونج هرتمولک ۰۵

 تاانامقا وهدعاقترا کالهرعم
۵ 

 هدنعقوم یرهش ( هیمابيموت ) دارللاقا یکسا
 اب تو یس هقىتع را ۲! ضمب : صعب هدنفاررطا 3 هاغمل وب

۱ 
 «بولوا هدنتعسو هرتم ولیک عبر ۹ TANA لای

 فاحا رحا رکش هلا هنق هنقو

 . ردراو

)Kouen-L0un( ( „ | Eكنتلودنيج  

 3 سس هل | تى هدنتهح ںرع لو س ود

 دوس دتم هقرش لند ع OT قرش ناتسک

 ( وه مئاوه ) هدشنجا كنح یرکص ندقدرآ
 - ج 5

 -ه را یرل هضوح كن رلقامرا ) ناک هچ ناي ) هلا

 هفارغح هح رد ؟ ۲ .رولوادتم ئ وطهق رش :هدنس

 ۳ ربنازوا هوا كلەرتمولىك ۳۳ ۵ اس رقت یعب

 ید دف وا 9 نت حد قوحرب

 ندنموه وم 2 لاهش ضیع ۳ ۵ 0 ک لکر دلا



 ی و ق
 .هروهشم اساس هنالامه ردقه ره .رویلربآ قوح

 ندنرلهورذ كن هاسلس ول یرلهورذ كکوت ها كنس

 «توتلوا باسح هرزوا تیموم ۰ هدهسیا تكسکوت
 نول نئوق « هسروئلوا رابتعا هنعافترا یطسو
 یعافترایطسو «بولوا مفت ندهبالایه ىسەاسلس

TAET E 

Cuevas ( | E ) ۔ ادن كنهنارسا 
 ( هب راا ) هدنسهطخ هبس ول ۱ ناو و

 - ولک ۷ كن ( ارو ) و هدنساضق ( ارو ) كنلايا
 یربن ( هروصنلا ) قرهلوا هدنس»ب رغ لاش هرم
 هدنفا رطاو یسل اها ۷ ۰ ؛نولواهبصق رب هدنرزوا

 . ردراو یسهووا رب تبنم كب
 (هنودشزا) كنتلابا هفلام هدهسولادن ۲ هنن ید

 د دشا مرتم وا ۷۸ كنه ودشرا و هدنساضق

 هصقرب هلساو ید هدنرزوایربن لیتش قلا
 ۰ « بولوا
 . ردراو

Cojutepec. ) EAEاقت ا (  
 و ۳" كنیطسو ۱ كو 5

 قرش هرنم واڪ ۵ هرودا وااس ناسو دنتم

 تكناکرس یانه نالوایعافترا هرم ۱۰ هدتسل اش
 هرصق 9 هدن رق گاوکرب یانهو هدنکتا یلامش

 ی رله راغمبب رغ هد رقویسیلاها 4 ا

 هد ۱۸۰: .ردراو یسلاها ۰ «بواوا

 .هنرزوا یلوا بارخ ندهلرلز دار وداولاس ناس

 . ىدشملوا ذاحا تر و نکس " اتقوم

 توام درود | اشاپدا رس صرف | واناحدجا ناطلس ۰
 رال یا ےک یار نداززو نخ لام
 ۶۱۱ وهدنخشرات ٩٩۰ « قردلواهبرت هدنواشه مرح

 هد و « :ررشلوا ادختک هیاشاب دوم رصم

 روهشم هد ٩۷۹ ۰ هلقادتلا هنکلس زصم یادزو
 هنس کیا « هلفعلو هدنحتف كنءع هدنتیعم اشاب نانس

 هب ماه رک دال نیل لوا یسکی راکب نع ردق

 EE کیش و هنغادینس یق رش راصح ٥ رق « دریک

 . یدیشفلوا بصنهنکلیلاو رکبراید هعفد چواو هرلق
 «هدلاح ینیدلوا یسلاو لیا نامهرق هدنرفس نارا
 ؛ شمشود رشا« دارو دنا قاحتلا هیون اه یودرا

 دنا تدوع هتداعسرد تولو اهر ندنراسادیقو

 هنر لایا رکبراید هنو بلح هدعب و سیربق یدنکی

AY ۱ یو ق 
 :تونلو مماح یخدهدنرفسرام . یدبششلوا بصن

 هدنشرا۱ ۰۱۵ ۰ ۱۳ یماتساو تمدح ی

 دقع هلروطارعاو ؛ شلوا رادرس هن واع یو درا

 . یدشقاتدوع هنساتشم دارغلب ۰ كرددنا هطاصم

 هنامضعترادص دنسم هنر اشاب شیورد هنس وا

 لوطا «بقاعتمیتدوع هتداعسرد *یرهنل وا اقرا

 شابلرقنالوا شتا روهظ هدنرلتهح ناتسب رع و
 یلیکتت و عفد كن ایقشا مقاط رب ند هراس و
 تع نع هلن وب اه یودرا ند A مواد

 ليڪا یبسهوع و هداز دالو ناج « بودا

 ندا دحا تدوغ هنسانشم بلج « هرکص ندکدتا

 روهظ ا یشک كس زوتوا هد ۱۰۱۷ ۰ هرکص

 رهق ید ینو .هاموم هسرزوا كنهدازردنلق ندا

 . یدا شهچاق هناربا یراراداوهو ؛شعا رمدتو

 راصحهرق ینو یم یردارب كلی وط ندایقشا ءاسور
i RISزول هدرفس و « بودا  

 «هرکص ندقدریدلاق دوج و كنايقشا هدایز ندک
 یهاشداب تافتلارهظم « كرەدا تدوع هتداعسرد

 ام ا ا یرفس as ۱۱,۸ ۰ یدشلوا

 قارادفرط ارا ء هلبقوس رکسعهیلوطان ۲ رارکتب

 عا بویالعاب هلیکتت يقال لالو یشابازق ندا
 فسول یلصح نیدنآو یشواچ یلصم فرصتم لیا
 كاتو « لروما مادعاو تسدرد ییاشاب

 هتدامعسرد « هرکص ندقدنوروق یداسف مت

 یثراق هنا ربا ۰ گم ندتماا تدم زار هلتد وع

 تع رع هلن وب اع یودرا قد رالکتسا ۰ هلغملح رفس

 بلط ینهاش ناریاو  ندقدنازق هر رام رب ۰ كرەدا

 ىا "هل ۰ و تارو هحلص

 هن داعسرد یشعن ؛تودناتاف و هل دوعوم لحا ا

 هدنسهریطخ یسهسردم نالوا یسهدرک انس و «لقن

 «تواواهنس 4 0 را ع ردوا نفد

 ندتم و رویغ . یدا برق هناسفظ یس

 زراو فاکس هب یدنبشقن قبرط « تولوا تاذرب

 ۰ ىدا

۱ O O 
 روهشم « بولوا هارو ر ۱ یجو ود

 كند چ وا ینیدلوا شم و سسومكنء دقرهش یونین
 ندنرهلغوط هبارخ « هدلاح ینیدلوا کوس كاو یرب

 . رد واح یضاقنا قوجرب و ترابع



 5 یو ف 9

 تالاا كنح ( 1006-16 ) | « ۶ „

 هدنتلایا ( نانوه ) ندنسهیطسو ] "یو
 هدنس واج قرش هرتمولیک ۱6۰ ك ( غنوفاق ) و

 یزکسقاحیئس هدنجما كنهووارب تبنم كيو عساو
 ۰ ردرهش رب

 كنح ( 16060-11000 ( ی

 (نآ و جهس)ندنس هی تالایا وب یو
 هدنب رغ هرتمولک ؛ ۵۰ كن ( واق ناه ) هدنتلایا
 هدنرانک لوص كتغامربا ( ناک هچ ناب ) قرهلوا

 نانو كنيچ هنن -- .ردرهشرب یزکح قاحنس

 هل ساو ید هدنبرق یدودح نیکنوتو هدنسهطخ

aEكنیح ( 10001-10600 )  

 «بول وا ندنتالایا ییرغبونج ۱ و یو
 ۔ وق ) ابونج ,ناننو ًابرغ ۰( نئوجهس ) الاش
 طاعه دتلایا ( نانوه ) ید " اقرش « ( یس غنآ
 هدنرلهزا یلامش صرع ۲۹۳ هلا ۲۵۳ .رددودح و

 جلو E E یس هبحطس هحاسم < بولوا

 ۱۳ .ردیفک ۷ ۷۰۰ ۰۰۰ یسلاها و هرتمولک

 ) منا یوق ) یزکس « بولوا مسقنم هغاحنس

 عفن سح و قلغاط هرزواتیموم یسضارا ۰ رد رهش

 یرغوط هب قرش لامش ند یغ بودنج : بولوا

 زاغو داران و هک ردراو یرلغاط هرص چاقرب بدم

 ضمب ۰ رد هدنرلعاشترا هرتم ۱۵۰۰ یر کو

 ؛نولواترابع ندرل هاب و هو وا كسكوب هدیرلتهح

 كنسلاش مق ۰ ردراو یرله درفنم هدنسیرب هنوا
 ) غناک هج 3 ) ناقا یرغوط هقرش یسهبراح هایم

 نوتناقیند یرلوص كنسي ونج مسقو «هنمیظع رهت
 بولیکو د هنغام ربا ( غناکیس ) نالوابصنم هدنبرق
 .ردهدنلخاد تلایاوت یبانملصا كغامرا یج:کیا و
 یساوه .رو ربا یس ەس رع دودح كتلایا یبات رب و

 هرارمل ا نازبم نزاب «بولوا لوحتلاعی رس تنر

 ردق هرفص نشبق و ؛ راقح ردق ههحرد ۰

 هلغل وا زا یثالبم كنرابنا .راغا ید راق كرەنا

 یاوه < بودا لک: راقلقاطب ماطر اا

 یادغب ینالوصع هدهحرد یجر . راردیا لالخا

 قور« كلن وك نوتوت . یاج ۰ بولوا رصمو

 کو كیا ارباب ٤ یجاغآروفاک . هی تاقابت
 نیک سنجرب ۰ رانیچ سنجرب لیعتسم هدکلسپ

 ی و ق ۳۷۹۳
 ید هاسو نوفا نالوا داتعم یرذ ًارخاو
 هدایز ندتعارز كتکلم نکل ۰ رولوا لصاح

 ا بولوا یسیعط داكا هکملس تاناوبح

 هدنتهج برغ . رددودعم ندنرازوک كا كنیچ

 لاب سنجرب ۰ ردا لیکشت رلیروس كويب رلهدنام
 ندمومو « بولوا هدیجو عونرب رربو یوم
 ؛هوبج ع شموک « نوتل .رونلوا جارخا یلتیلک

 راسو روک « رقاب « نوشروق ۰ یالق ۰ ریمد

 هاتیلک ر وکو ربقاب زکلای ؛ هدهسیا قوج یرلندعم
 رادقمرب ید نددویحو ریمد <« بونلوا جارخا

 أاطویلنیح یسلاها كنرلرب زود

 (هحوایم)نایاشی هدنلاح یشحو متو لقتسم رلیک هدرلغ
 « بولوا یرکك ب هیلحم میانص : رلردب وسنم هنم وق

 ندنحسن راشاق كما هليلامعا دغاک سنحر اق

 رابناهحیلشاب ۰ بولوا یرک ید ینراج .ردترابع

 ۰ ردهدق راقح

 ی.هلج دارلرمنو « هدهسروتلوا ارجا هلی رط

 «بولوا حااص هس افسرسردق هسدودح كتلايازكلاي

 1 یسدلاها كل ایا ۰ رورمه رک اقش هب ی را

 ندور هس مبانم :ندنغیدل وارلمدا لنت و هدرادقم

 یدنو رتقفرب هدنلخاد تلابا 3 بویمهدنا هدافتسا

 . ردهدک 2 ترمهدیسلاها ضعب وهدکمروس مکح

 ابا كنىح ( 11148-10001: ) ]وز
e 7k ءا 

 (یسخ | وق) ندنس هس ونح تال 2 ود

 < تولوا رب ملات هنغامرا ( غناکیس ) هدنتلابا

 ندرلغاط ا دودح كنتلايا یس غن آ وق

 (ونوئجوا)۰ درهدبانایرج یرغوطهبونج « هلناعبن
 .رولکو دهغامرا روک ذم هدنفرط تسوا كن رهش
 ( غنی غنوت ) نانلو هدنراطسو كسحات رمو

 لودجرب ینص هل رېن ( غناک غنایس) نلیکود هنلوک

TOOT 

 تالاا كنىج ( Koue1-Lin ) ۱ 8 و

 ( یسنآوق ) ندنسهییونج ] و
 یوق نایبلافاآ « بولوا رهشرپ یزکسح كنتلایا

 هر ( ناک غنایس ) یرینوو هدنرزوایربن غناک
 كنوتناقو هدنرق یندبم كلودج ینص ندا طبر
 ه ردعقاو هدنسیغلاهش هرتم ولک ۰

 (هرم) دریکترو (متاست۲۵)

 ۲۱۷ كنهوسلو هدنسهطخ

YA 

 © چ

 | هربوف



 د ی ق

 ربو هدنرانک یرېن ( وغدنوم) هدشلامش هرتمولیک
 6 بولوا هبصقررب 8 رک تلابا هدنکتا كنه

 < یساوه فیطاو لدتعم ۰ یسلاها ۰

 ییبط جرات هناخغدصر « هزوم ها هناخبتکر  لمکم

 کا GEE ESS LET یسهناخ هنوع

 بانان لزوک . فوتفلارادربعساو یواح یناعرفت

 هلو ریمدو ریکراکرب هدنرزوا كرېن « یسهجغاب

 لزوک هدنسهنوا دكرونویسیربوک ریمدرب صوصخ
 رهشرب یکسا .ردراو یراکشوک هل رل هحغاب لاقتروپ

 هام كلا - رد ( برم وق )یم دق مسا ء بولوا

 ۳۲۰ ۰۰ ۰ «بولواهرتموایک مب ص۴ ۸ ۸۳ یسهیحطس

 . ردمقنمهاضق ۱ ٤ تلایا . ردراو یس اھا

 تونحكنيح ( 008-100۵1 ) | مر گ بم

 كلانا وج ی وق ندنتالایا ییرغ ۱ اب یلوق

 هرتم ولیک ٩۰۰ كنوتناق :بولوا رهشرب یزک
 عقاو ادای یا گرم دوس جواو 9 تیغ

 . ردراو یس ه راجت تھا « هلغلوا

 ک0 نالوا كء د ) هعلق کسا » ] هو و 7

 قوچر,مساو نانو برعمند ( زد ۱ 2
 .اشن و تاب « دنقرمس « ارام صوصالعو هعالق

 ربهاشم « بوثلوا قالطا هنعالق كرلرهش روب

 ( یزدنهق ) ةبسن هرلنو تارذ قوجرب نداملع
 . رتردفورعم هلسفا

 ۱۳ مشق رود نان دزنا ناطلس ۱ ۳

 لو طق تولوا ندناضقوندنس ] یاد

 هدنراصنا بولاابا تقو یلیخر « هدلاح ینیدلوا

 ب۰ یاب تاپ

 | رلايق
 ردفورعم ید هلکغد یرازاب هعجایو
 ] ۰ هل روس تعحا صح ا

 هعج ۰ بولوا هبصقر یک اضق

(ag » [ ۰ 

 دیفح . کكکناروع (-- ازرم) :
 مع یخ CR DS ۱ ست

 لصایردب . ردیلغوا كل ( روي نب نیدلاتایغ نم
 لئات هتنطاس « هدلاح ینیدلوا یدهع یو كروم

 هجرت ا د « ا تافو الوتقم بویمهوا
 .دنقو لباکو هن زغو جلب هللروشنم ناطلس هاش

۳/۹ 

 ۰« یدبشلوا یک اح ناتسناغفا ییدمش ینعر راه

RN E,ار  O NO TE۳ ۷  

 د ی ق

 2 ۰ ام لدقموکح یارحا ردق هنس ۲

 ًاقاعتم : هدهسیا شما رارف « هدنرفس هراهدنق

 وفع رهظم  بوراو هنندزن كخ هاش هدناه

 هلیلافغا كرلدسفم ضعب « نکیا شلما ینافتلاو
 ندنفرط رقنسیاب هدازهش .هدنکیدتا نارف ندنکی

 هدناره هلینامرف كخ هاش < هلفقوتو بقعل

 موج « قرەنلوا سبح هنسهعلق نىدلارابتخا

 . یدا شارو هخ هاشم ن شمتغوبس

 ۔زاریش «بولوا ندنسارعش نارا

 هدانا وا 3 بودیک هنوزق هل ديما هزیاح هدننامز

 هزاع بناح نداروا «هلکعا تافو هلاراشم هاش

 تب وش . یدشقعا تدواعم هننطو و تع نع

 ت انکی وا

 نور, مکنت لد زا زګره هداهننمدق یا

 هدرک اج یلدره رد نوچ هک مراد ینریح

 كنلحاس ناتسحولب ىع هم :

 یفیدلوا ىس هرومعم لوس كا ۱ نور
 . رولدا ناب یو>ج توقا

 هدنغادنس و تالو هردا

 هر واک ۰ كنه ردا و ۱ ىلع هح رو

 اضق هدنرزوا یرېن هدرا قرهلوا هدنب رغ ردق
 ` ینیلاها ردق ۲۰۰۰ تولوا ةبضقارب یزکص

 هثانا یرب روک ذ یربو هیدشر رب «ینیرش عماجرب
 رولبروق رب هدهتفه :یراتکم هسادتا ییا صوصم

 .ردرا وی ربات تاناوبح ریلی رب هدهنسو یرازاب

 ندنازغ نالوا یسهیمست "یداب اب و یساب كن هبصق

 . ردهدهبصق لخاد هد یسهبرت كناباب ىلع هحرق

 ۔ ودح لیامور قرش یساضق ىلع هجرق

 هر ا ی الف تولوا لصتم هند
 ,هلیساضق یوک هترواو هلزابتما طخ هنن اقرش بلا
 طاع هلبغاحنس جاغ هدد یخد "ایر و ونح

 هبحات ۸ روئلوا هرادا هلرل دم یرخف هارد هد و

 یسلاها ۲ ۷۰۵ < تولوا یواح یهرق ٩6 و

 رافلب یس قامو و سم ةفاك یسیلاها . ردراو

 .راردروهشم هلتبج و تعاحش «تولوا ماکتم هلال

 یرلنامروا .بولواقلغاط هرزواتیمومع یسیضارا
 هدلاح طس وتم یمهیناسا 5 وق ثانغ ارم وط . ردقوح

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

 تن مک نم اب اد ی ا

 کت و ی ی ی ی فی ق یت و



 SWOT ر

1 
 ر ی ق

 «رادواح ءهب زا « ی ادغب :ینالوصح هحبلشاپ «بولوا

 «نوتوت « رج نج دو .هبلوصف «یراد فالو

 یسلاها .ردنرابعندنعاونا كرلهربسو هویموموزوا

 ضمبكفتقفوایک قیشاق هتخن زب ؛باروچ قجنآ
 ای شال ورق مد راغالم : . راد

 ربقاب یصربق ۰ نوشروق لیس «نومیتنآ «تفن
 جیهزونه « هدهسیا شم فشک راندعم تاشو

 هد یراشاط یاب و E E . ردهدقمالراقح یرب

 ۲۲ ۰۰۰ یونس تادراو كناضق . راقبح

 یبا مورق رش كناضقو . ردهدنرلهدار یساربل لنامع

 كنسلاها .نکیاررقم یلاق هدنلخاد یزابتما طخ
 هشالو هنردا < هشرزوا یسهناراک تاش تمواقم .

 . ردشهوا قاحلا

ASS NE۱  

 ورم دای | یرهش دا
 هدنرزوا كاج رب ملات هغامرالیزق قرلوا هدنس

 قرش ردق هرم ولک ۱۰ كنسارحم قامرما لیزقو

 « بولوا هبصق رم یر ج قاحنس هدنسلایش

 «یدحسم ۱٩ «یقنیرش مماج ۲۵ «یساها ۷۲

 کیا هلا هب دشر رو هب دادعا رب « یسهسردم ٤

 هلیس اسیلک ی نمرارب یرلبتکم ناببص ددعتمو هادا
 رب کسا ١ يميخراچ یواع یه ٩۰۰ یکم
 .رتچاقرب نالوا هاکترایز ۰ یخ ۱۶  یاتسدب
 یمهحیلبارب هلبمسا همرت هدهفاسم كیراحرب و یسهب

 یماج ( یزاغكلم ) ندنسهفرش مماوج .ردراو

 (كيهجا وخ) « یک ینیدلوا هلاق ندننامز رلیقوجلس
 ند هاغ وط كسکو هرتم ٩ ۰هدهدنراوج یني رش عماج
 ۱۳ هدنرزوا قامرا لیریق .ردراو هرانمرب عنصم
 هلیا ناخرب هدننایو یرپوکرم رکراک هدنرزوا رک

 فی رشمماجرب یسهدرک اننكدابقیکندهبقوجلس كولم

 لاح لژوک ندکتفتو دو هدنجما هبصق . رویناو

 تاحونملزوک كالهدرپو كلەمشود هلبا هداحسو
 . ریلساب یرلقاط هبلادنصو هناتق ندنحاغا زوحو

 AS هل رل هحغای و عاب یرهناخو قینغاط كى هبصق

 هاموز وا« ردهرتم ولکه 914 ۱: ی بولوا

 كنبرهش ريق . ردذیذل كيو لو یرلهویم عاونا

 قج ۲ .بولیشالک ۱ ینیدنلوا انب هدننامز رایقوحلس

 نبتالونانود هدرلشاط ضعب رتاسوهدنراشاط رانه

 ضعب « ندنکیدلروک رلیزای مقاطرب یکسا هلیرطخ

 د ی ق ۳۷۹۵
 لوقنمندع دق رهشر شم و هدراراوجوا كنضاقنا
 ۰ ردظ وحلم یرللوا

 رک س ككغاحتس ی یرهش ربق س

 یقرمش لاش ۰ سوناوآ اقرش ۰ بولوا یساضق

 - اضق یکسک ندنفرط ییرغلایش ۰ بدیم ندنتهج

 دودح هایتالو هینوق ید ًابونجو ًابرغ < هلبرل
 نده رق ۱۰۸ رار هلبسهبخات شاتکب یجاح «بولوا

 زکلاب :بولوا یثک ۰۲ ۵۵۸ ییلاها .ردنک

 .ردملسیسهلج راسو مور٩؛ و یمرا ی ۸
 هویمو رباخذ « بولوا رادلوصحم و تبنم ییضارا
 یمهبلهاتاناوبح . رولوا لصاح یعاونا دارلهزبسو

 ۲۸۱۰۷ ۰ یک ۱۲ 1۰6 ۰ نوق ۰
 « هدنام « ربغص هدهفلتحم رداقفو ٤ ی كتفت

 .ردترابعندهرتاسو هود « نا شع نا رکی

 N یو
 یسەونس تادراو j كىتفت هق ۸۰۰۰ و

 26 ا هبیق ۰

a2اضقو . ردهدنرلهدار یساربل لناعع  

 ندتشررطنارپ هدهیحان یمسهل رلیلاع مان هدنلخاد
 - رضح ( هرسسدق ) یلو شاتکبیجاح هاب فراع
 ندنناد صو یرلهناخ هاج هللرلهفرش هبرت كنیرلت
 .اودو هاکرد رومعمو لمکم هل رل دق كنا وذضعب

 .ردهدک2 اددرت راوز ندرلقازواكب .بولوا یر

 كبشالو هرقن ا . یغاحنس | یواش

 ۱ یرهش ربف
 هدعب و هبیبرغلامش ن !ءقرش بونج « بولوا یر
 اغا ههدلاحشداوا هدنلکشلیدم .دته ی رغوطهلامق

 یبونج برغ «هایشالوهبنوقو یناجنس هرقنآ سفن

 كغاحنسشپ ینیدنلو مسقنم

 هبرصیق اقرش هلینبالو هینوق هنب ًابوجو, ندنتهج
 ینو طق ید "الاش < هلراقاحنس موروجو داغزوب
 ندای یزودو مفتص یسضارا . رددودح هاش ال و

 زکال . ردهدنمکحقو یرلغاط « تولوا ترابع

 هدنفرط برغو ( یتا ط كچیج ) هدنتهج قرش
 ییاروتسم هلرانامرواو قحل | هل رامسا (یغاطكند )

 لیزق « بولوا قوح یسههراح هایم . ردراو یلبج

 یفرطییغ لاش هلیسه رغ وهسونح دودح قامریا

 ۰ یک ییدتا هطاحا ندتهح ییا یغاحنس « هلددحت

 .هبقرشدودح ید قامرا هجیلد می اتهغامریاروک ذم

 هب رصبق زکلاپ « دره دب اد دحت ینسلامش مظعا مق كنس

 هلهحوو و ردشهالرب ۲ هلسارم وص ندنغاجاس



 ر ی ق

 هربن کیا و ۰ ردهدنیکح هر زج هبش رب كوب

 ؛بوقآرلیاح قوجرب هداول لخاد هرزوا كلکود

 قاجنس هلهجو و . رد اورا و قس یتسیضارا

 یسهضوح قامریالیزقو هدنسهل ام زیکد هرق "الماک

 ( لوک را ) هدنساضق هدي . رولو هدنلخاد

 هلل رامسا ( لوک ز سد ) هدنساضق رهش رق و
 هد یسکنا ۰ بونل و جد لوک ییا هداول لخاد

 قوچرب یاچ نالوایغایا كنسیجنکیا .ردنرد كب

 . رریوچ رانمرکد
 لباق یسیضارا ةفاك ناه كنغاحنس یرهش رق

 هلرات رب زس هلصاف قاحنس نوت .بولوا تعارز

 كنسيلاها < هدلاحینیدل وا هدنروص كحهدا لیکشت "

 ناصقن و هدهقیتع لوصا كتعارز «یافکم دع

 ندلحاوس صوص ال ءو یارحا هلتاوداو تالآ

 ییادقف كنهملق طئاسوو ساعه«قرط هلسهفاسم دعب

 یرادقم زآ كب كن.یضارا .ییالوط ندنابسا

 نلیریدشبت .ردلاطب یمیظع مسق بول وا چ

 ءرادواج «هپ زا «یادغب : یرلهحیلشاب كتال وصح

 كج ص ءهلوصاف دوخ .قاحرو «یراد فالو

 ٠ یصیق « دومرآ ۰ الا « موزوا هلنابوح راسو

 هویم راس و زوج .هونآ ءزارک كيرا «یلاتفش

 كغاحنس یخدنوتوت .ردنرابع ندنعا ونا كرلەزېسو

 ییا كب یسنج ۰ هدهسرولوا لصاح هدنفرط ره

 EE یر ندناکتت كن ژر ء«ندنغيدلوا

 شاتکبیجاح یرلیبا كا كس رلهوبمو نوتوت و راخذ
 یادغب یونس كغاحتس .رواوا لصاح هدنسهبحات

 رادواح ۲۵ ۰ ۰۰ ۰ ییالوصح
 ا

 ناشوا رک ذ هدیراقو یرلنامروا ۰ ردهدنرلهدار

 یراحشا هجلشاب « بوئوا ترابع ندهعطق یکیا

 رس

 ۰ ۰ هب را ۷ ۵ ۰

 ۰۰ یخد تاب وح ۱

 لمعتسم هدنلم . ردهثیم صوصحم هنعطق تاقورح

 دوکنتشس ۶ قارف نالوت هد هوا ها هتسارک
E(كت ود) كنساضقنکسک .رونلوا مطق ندنرلح  

 «بواوب EEE نوشروق یی یسر هحنکنز 9

PEE۳ ارخا 7 کیا هدنقع وا جارخا هحتاود  

 ندیم O12 يوا اغا ا

 ( كياد یسەبت ) و ( شاتکب یجاح ) . ردقو

 ندنسبجترب «بولوایندعمیزوط ابق یکیا هاب رامسا

 ر ی ق ۳۳۹۹

 - قوف ىن و «راقج زوط هبق نویلم کیا یونس
 هلیمسا ( همرت ( هد رق كناول نکس ,ردهداعلا

 تروقهرقء کوکو هحیلبار هدنرارح لدتعم

 زکع هتبو یلدروکو ک قاجیصكب ىد هدلع مان
 ضارحا ۰ بول و یرلوص ندعم یلکیلح هدنراوح

 ؛نوبق یسهیلها تاناوبح .ردعفات هب هببصع و هب دلج

 ناذم ام هد «هلکر خ « ریغیص 1 كمتفت .ی

 كنتف ۰ ۲۹۰ ۰۰۰ یرانوق « بولوا ترابع

E ENEا ىدا  ALS 

 - رلهدار ۵۰۰۰ یرلوود هو ۰۰۰ یرارفغیص

 راقیلاب فلتو قوج هدنرارهن هلبرالوک ۰ ردهدن

 رتاسو هداجس ع ع میانص ۰ رویلو
 هبجارس تالومعم ضعب هلا تاجوسنم لئام اکو

 هجیلشاب رامیلکو یلاخ « بولوا ترابع ندهرتاسو
Aجست ندنفرط راسداقو مع رو  

 . یتا یتراج . راقیج هدیرلسیفن كپو « رووا
 رادقمر و هداحس ۰ ملک ء یلاخ «یلبق یک « كيتفت
 هدنکلم و هبعانص فلت تالومعم هابحارخا هرمخذ

 «بولواترابع ندنلاخدا و هال اع نالوا

 « هنوق ۰ هسورو ندنرللکسا نوسماصو نيس ص
 نایلقل . رووا ارجا هدرلرپش كوب یک هبرصیق

 . رولوا هلتسهازا زوکوا ًاضعبو هلرکس و هود

 ندهرقنا «بولوا هدقهلوا ییسهنساشنایرللو هبارآ

 هس و نشت ایسا نیسص ندارواو هبهب رصبق

 « ر نداول زکیح < هلا قش الوط یغاجنس
 هبعشربیرغوط هنیرهشون كتتالو هینوق ندارواو
 ییغوط هداغزو ید لوقرب رک ربلپ رنآ

 . زیا هتسدلکسا نوسماص « بولیرتا

 « تولوا یک ۱۱۳ ۷۳۳ یسلاما كناول

 ی۸۹۰ ۰ ناتستور ۰۰۰ ینمرا ی ۹ زکلا

 کرت نال یسهلج و e الماك یروصتو مور
 ی هدیرادقمرب كنسلاها . ردملکتم هللا

 دن دیم. یرهشرق : قاحنس ۰ ردندنراشعد رکو

 «بولوا مسقتم هیاضق ؛ هلی رامسا نیکسکو سوناوآ

 یساوهكغاحتس . رد واح یه رق: ۷۳ و هیحات ۳

 . ترارح لتدش « بول وا مالغاصو لدتعم هاتموم

 | هلرل هچغاب و غاب دكرل هناخ و دارلپ وک . ردکر سرت دوری و

 كناوه هدیشو طاع هلیراجاغآ دوکسو قاوقو



 د ی ق ۱
 ندقاربوط دا رل هناح :هدهسرول وا بج وم ینسەيفص

 هدنروص قباطم ربغ هنسهدعاق هحصلاظفح و لومعم

 نیثبق « یزوت نیزایو راط كرلقاقو س هلیساشنا
 رللاح رباغم هتفاظن لوصا راسو یسلوا یلروماح

 نا جد رک .رودیا لالخا ییاوههدن رم ضعب

 ۱۰۰ هدنلخاد قاحنس هقشب ندهب دشر و هب دادعا

 ۷ هرلنو تولو یرلتکم نایبصو یادتا ردق

 هدنسهزا یرلشاب ۱ ه ها

 قمزاب بو وقوا یر هدشب قحن كنيلاها . رويدا

 . ریلی

 ماود قحوح ۵: )۰

0Şةد وقرا كوس ندلتخا وقا شات  

 0 تابسآ و ۱ را
 كناتسکر تهلرخا رمعتو هدنسهزا هب ریسهلا ناتسکر ت

 قردلواهدنلامش كنيقرش ناتسکرتو هدنسهیلامش تهج
 هدنتهح برغ . رار وينو هدند ودح نيج هلا هیسور

 ۔هرق ) راکهدندودح نیجو ( قازق زیغربق ) هریک

 ( ربق ) یمسا ریغریق . رویلیریو یان ( ریغریق
 یودب یعی یدآ ربق « بولوا بک ندنسهلک
 یهدهسور راقازق رمغرمق ینعی یرلیجرب ِ ردکعد

 شینکد هند ودح قر ناتسا ٍوت ندنسارحاغلوو

 اسرقتیراهاکنالوج  بونلو هددقطنمرب نوزواو

Ieغساوو ,زدهدنتعسو هرتم ولیکم ب ی  

 ضعب یک ( یغاط هغابرات) و ( غاطالا ) هدرلرب
 ءهلغلواتعارز لباق یرلکتادارلنو .بونلو لابح

 تحت نکما امهم یرازبغ رق هرلاروا یلودهیسور

 ناکسا رلقازق مفاطرب « نوچا قعوط هدطابضنا

 كنه راجهایم هلرلنامروا هسیایرلفرط راس . ردشعا

 یرلاع ح ضعب قن و هدنلاح لوح ندتنادقفای و تردن
 قردروق همیخ هدرلاروا رلزبغربق  بولوا یواح
 هل ۲ یتیمبات كنهبسور ارد رنو . رازبشالوط
 یسهدهاعمنکی نانلوادقعە درا ۸۰ «بورک

 فرصندنساعدا هباج یرلربغربقیا ودنیح هن رزوا

 كنتلود هیسور یرلرب درلریغربق . ردشعا رظن

 ندیغینعی هتلایا ٦ ینیدلوا شعالیکشت هدتهجوا
 یی ) ایرد مس « قیلاغرو «قلاروا : قرەبالشاب

 كسنجرمسو كسنينال اپمیس .تسنلل وفا (نوحیس
 ندلارواواغلوو هدنناطوا مغرق . ردعبات هسرلتلایا

 هب لاش دمحنمرحم قرهقا یرغوط هبهربیس هقشب

 چیتراو مشيا ۰ لووت ندهمیسج رانا نایکود

 د ىف ق ۳۳۹۷
 ( بوا ) « قرەقآ یرغوط هلامش ندبونج یرلربن
 قو لک هد هلو لار واو ود هاما
 نو و 0 رک قدنناب یلاع 109غ رق و د یر
 «قلس:هرول « وصیراص . یاغروت « ربغریا ادعام

 رابناقوجرب راق ۲ هدرلتماقتسا فلتخم یک ینریدیچ
 هرلقلقاطب ای و هرللوک غصو كج وک ماطر هک < ردراو

 یرااوص
 ؛رلروروقنوتبسب هدنرلمسومقلقاروق .هدلاح یغیدلوا

 «بوب وروقهلارخ یغوج هد كرلوکی راکدتیا لیکشت و
 ۰ رلاق یس هقبط زوطر ضا هدن رل د

 یییخ هدنفیدغای رومای * بولوا یهمتم

 هدنسهزا طی رفت هلا طارفا یساوه كرل رو

 ههجرد ٤١ هدهکاوک نیزاي هرارلانازیم بول وا
 ًاضعبو ۲۷ یناشآ ندرفص نیشیقو « راقیچ ردق
 < نولوا زا كم قاتا. غیا ردق هب هکرد ۷

 مقاطر صوصح ه راقاروج هدنرل ر نالوا زس وص

 رانکیدو لاج یرکو یارک هلراتوا ابقو یزوط

 رلتوا مقاطرب كجهلیبهلند یعم هدنرلرانک وصو

 لصاح رلجاغآ قافواضمب رکید هلا جاغاهرقو ماجو
 «یکءرکی «هود ء ریغیص یس هیله ا تانا ویح .رولوا

 .هشحو تاناوحو ندهراسو نویقلقوربوق یربا
 ۰ 3J « لاقح یدکی اس .کلس « تروق هدیس

 ء یعاونا كکبک « ناچ واط ییرک « قوسرو

 هحاع | صوصخایعو یروط ۱ ردهرباسو هحهرق

 قمالوا شوق هلرلنو ۰ بولواقوجییاثما نیهاشو

 « شموک «ریمد . ردیرلهجنلکا دلو كا كرازيغريق
 شلروکراث ۲ ضعب ندرلندعم راسو ربقاب « نوتلآ
 زکلاب یلاها  بویلوا ینالبراقیجزونه .« هدهسیا

 . رلردل وغشم هلحارخا زوط

 ندن ارتا هجاسلو اعسو هح نح راقازق رمغرعق

 ات اساسا نال رک بوس ی
 هبمالسا هنسلانوس وین الکض مب هل وخ« .هدلاح ینیدلوا

 یر ندهن وا. رد راو یتاریبعت ر اعت من دیس راف و یرعیک
 تہماشم هرللوغمهدن رلاهس ندن رلطالتخا نال واهلرللوغم

 هدنتل | رلرب داح ندهنک شبق زاد رلن و . ردهحهدایژ

 .رل مع زاو ندقماشاب هدنود لاح ؛بودبا تماقا

 نییا کسا قجآ « بولوا یتس و لسم یسهلچ
 ندرظنو رحس هلباهظفاحم ینسیضعب یغد كنب رلتداعو
 هه . رثردبا ادرحا رامسر قوجر نوجا هظفاحع

 یراصیوصخ نیبآ و مسر قوچ كپ دناع هنب راولوا



 ر ی ق

 زو ۰ لسوما هلسهدا ر یاللدنکا . ردراژ

 .ردرلمدا رادافوو زاوننامهم «مدق تبات هدنرل دهع و

 «بودلشیا راناوراک هدنسهرآ E هللا هبسور

 تیتما هن رلیدنک ندنفرط راجت ءان هننراقالخا وب

 كب هدکلیحبب یرانداقو كکرا ۰ رووا داّیعاو

 هد سا 0 كح ی :یرلتا _ء تولوا هام

 «هدهسیایلع وسو لزوک هقدلوا یرلیراق .ردیلشت ۲

 نوکسم یکی چاقرب ندنرلچلا .رلریشالتراق قباچ كب
 1 ردهبجوک یرلرعاس < بواوا لوغشم هلتعارزو

 هل رایروس تاناویح راس و هود «نوق «هلکرخو

 یرلنویق ردق كم رمشیمرکی كنب رانیکنز . رارزک
 للصف هدنرلنډب و ( كس ) هن رلاسور . ردراو

 . رتربد ( لاقص ق1 ) هن راشاب ندا یواعد
 - روتروا «بولوا ید ییاسدا هقدلوا كن راتاسل
 هتزغرب یر هدنرلناسلو صوصحت هنب رایدنک هدغ

 رووا مشت ید

 یی ) یچاک و هتروا ءولوا یرلقازق رمغرق

 هب هش اط چ وا هل رامسا زو اي و ودرا ( كحوک

 ودرا ولوا نالوا یلکلهبلغ زا كا «بولوا مسقنم

 دنکشاط و هدرلطسو ودرا هنروا « هدنتهح قرش

 ید ود را یجاک نالوا یلکل هبلغ ندنسه «هدنتهح

 هدنرلتلایا غروتروا و ایردریس هدنتهج برغ
 - هزا افلوو هللا لاروا و نلنید ودرا چا .رولو
 هش اط نایاشای هدنغاریوط ابوروا قرەلوا هدنس

 درلرغ ربق نو . رلرددودعم ندودرا یجاک ید

 چ وک كما نام رکف رن مالغاص هدنقح یرادقم

 ؛هدهسیاشملنلوت هدرلنیممم فاتح هدیایو «بولوا

 یو دراز وب ات نالوا نیش دلا هتص

 هلبرابتعاتالایا یراقدنلو .بولواز واجتمینویلم ۳

 : رلردمسقنم یا هجورب
 زیغربق هرق یتا زق زیغربق تلایا

 3 4 غرور وا
 تچب ۱۳۹ 0 ناهردژا

 3 ۱۳۹ رزخ یاروام

 e t10 لاروا

 کت ۰۰۰-۳۹ افرا
 3 ¢\Yo A كسنملوق

 Oe efe اب ردومآ

 جست MIRINE كاسن 2 الایمس

 ۱۵۸ ۰ ۳۷ ۰۰۰ كدنچ رام

 ۱۳۰۵ ۰ 4 ۰ اپ ردریس

 د ی ی ۳/۳۹۸

 زیغریق هرق یغازق زبغریق تلایا

 | ۳ هتاغرف

 "* ۵ ۱۸ هل وق

 ۳۱ ۰. ( نیچ )قرشناتسکر ت

 ۲۰ Ao حج ( لقتسم ) ربماپ

 ۳۰ ۰۰ ۲ YEY ۵ نوکی

 ۳ ۰۸۸ ۵0 نوکی ًاعج

 هد سلم سوق ف هش رفا وک
 هدر ونح هرتمولک ۷ كىز وت 0 ۳۳ زا ناوریگ

 ترغ هرتمولیک ۵۸ كنهسوس نالوا یسلکسا و

 هلیلخاد كروس «بولوارهشرب روهشم هدنسب ونج

 ۰ ۰ هادب ال ایر ات

 نالوا افترا هرم \ ° و یس هراد طع هرام

 ۳۱ ۲ ۵ « یسلاها °

 «یسوبق ۵ «یجرب رب هدهربم ۲۰ هو یروس رب

 - انب ك ( هضر ) عفان نب هبقع نالوا یسیئاب كرهش
 هننرزوارلن وتس قامو ص ع : ۵۰ و نالوا یسهدرک
 ۲ ۰ رکید هلی رش عماجرب عنصمو حسج نانو یم

Eتاربخ قوجر «یسهب واز 9 « یس هه رش  

 - وس زبع كب «یسشراح کالخباو ۳ هوا مو

 لاح یسهرظنم لزوک «یرلهناخ راداوه «یراقاق
 . ردراو یس هبحارس تالومعم هل راهاکتسد ماکو

 هد رق «نولوا ترابع ندهووآ رب وروق یفارطا

 یمهحبسچاق رب ردیامسوت یلیخ هدنمسوم رلروماپ
 نالوا یحاف كن هبق رفا یرهش لاورق . ردراو
 - رج رات ه٥ ندنفرط ا رب عفان ن هبقع

 یک كب رغم دالب نوت « قرهنل وا ات داد

 - ات كنه دهم و كلغا ی هدعب و نوا ذاا

 عا كنب رز 5 هدعل و تكا ومط اف كد هنسس

 یوم توقا . یدیشلوا بارخ هرکصو ؛شّمو
 و اک تم هدننامز یدنک
 راع ندیکی هدمب ۰ رولدبا ناب ینیدلوا بارخ

 و وا یک اع یادش ؛نوتوا
 هنتعسو و تب رومعم یسا ی روءعم ول « هدهس

 ندنفرطرلیرغم ۰ ردزسهپمشینیدلاقیرکتكب هروک

 ۔هنل وخ د كرل زسنارف «تولبقاب هل رظن سدقم هرهشول

 عونم لوخد هرهش هنیدارفا هملسم ريغ للم كد
 (ناوراک ) كنمسا ناورمق برعنویفارغح . یدا
 هقرب « هدهسرا رو زا یغیدلوا ینرعمكنسبس راف مسا

  دوخاپ هنرک نالوا شو یزک سم تا رس هطخب



 س ی ق
 ( مدقناورق) رلبرع هدهسربش ( 017006 ) هنروق

 هیمست هلیمسا كروک ذم بارخ رهش « ندنراکدید
  رولشالک 1ینیدلوا شلدا

 یرهفلایفلادبعنیلعنسماوا) ] ی
 ندارعشوابدارمهاشم (یرصحا ۱ ییاوربف

 هرکص ندنبب مت كناوربع نالوا یتطو « بولوا

 تكنک و ماروا 4 هللحرهسلدنا هدنطساوا هما هام
 هدنضارقنا كشاوط دلوامو ؛شلوا رهظم هنتافتلا

 شو هدهتبس ید تدمربو شا لاقتنا هب هحنط

 هلسیردتهدملعو :بواوایمالوطدهدتنارق . یدبا
 هموظنم رب هدنقح هفلتحم تاارقو ؛ شمشایغوا

 ردوو ید :یواعشا ناوند بت ص . ردشمزاب

 نالوایحاص كربتعم باتک یناونع« باد الارهز »
 یهربت كب ( یرصحقاحساوا ) هجرتلافلاس

 ۰ ردشع | تافو هد هحنط هدنح رات 1۸۸ ۰ ردلغوا

 : ردندنراعشا لج تب ییارب وش

 ساک ایح دق و هل لوقا
 ماتخ هتشر كنم نم اهل
 الک لاق رصعی كيدخ نما
 مادلا درولا نم ترصع قم

 هدهسرلهدام «فرشنا» و «قیشر یا»]

 [ ۰ هلروس تعجاص

 هدنتلابارت ندنتالایاهیساقفاقبسور

 قرقهرتموال ھ ٩ ۰ كاو ورواتساو ۱ ر

 هدنرانک لوص اكن رېن كرت قرهلوا هدنسپ ونج
 هه ندنلحاس رزخرحو دن اد یمهبلاد كنوو

 هبصق ر وک نج اضق عقاو هدهفاسم تكلهرتمواک

 . ردراو یسلاما ٩۲۹۰ بولوا

 یرلغاب .ردبک م ندسوروینمرا « یجروک « راتات

 . ردقوج یسهرعثم راحشاو
 «بولوایمسا كناذ چاقرب ندبات ۱ ۳

 : ردیتآ هجورب یرلفورعم كلا ل لس
 الوا هبلث نب سبق هک ( یسیقلاةشرح نب سیق )

 فرش «درالک هیون ترضح دزن «بولوا ندید .
 ( ملص ) تانک رخف و ؛شلوا فرسشم هلمالسا

 یرحاوا نالوا دنس هک

۰ 

 هل | دیسع هدعب «ندنرلقدل وا شمرومس هس ینسمهملکید

 اوا نالوا ریاغم هقحو هف رش عرش دايز لب

 میلست هنهلا دل دالح ؛بویتسپا ثمریدتلکید ینسهبفک

 س ی ق ۳۹۹
 هاي رک هاکرد قتاجانم تضد « هدکدتسیا ك |

 افق ملست لوا ندنلوصو ددالح « بورداق

 یشرآلا رع وع س بثاسلا ن سبق )و .ردشع |

 دلزعدنفا (ماص) لسرلارخفهدتیلهاج هک ( یوزخلا
 . رد ورح ینیداوا شعلو یراکی رش تراچت
 هک ( یراصنالا تا نا دعس س سق)

 . یدا ندنرلرادملع كنصدنفا ( ملص ) هللالوسر

 یراسنالاقدابع ن .تعس مس سیف لسا )ےک
 هاهد و تاداس و ندا ءالضف هک ( یحرزخا

 ک هدهسرح دیاکم و هایتعاحش «بولوا ند رع

 . یدا روهشم ید هلیتواخس و مرکو هایتراهم
 (هضر) لع ترضح هرکص ندب وت باتح لاحترا

 هدنرلتعم هدنتاب راع هفاک .بودا باستا هصدنفا

 بصن هنکلللاو رصم هدن لتفالخ دهع و ؛شعلو

 هب هل اقم هتسیاسد و لیح كنه واعم ؛قرهل روس

 بحاص هبواعم ۽ ندشیدلوا شعا رادتقا تاما

 یدنک و یلههبش هدي وضترخ بانج دزن ییهجرت
 شمریدشنا لرع « كرهدرتسوک یک لئام هنفرط
 هداروا « بودیک هبهرونم هنیدم ا . یدا

 « هلغملوا ددبت و هفاخا ندنفرط مکح نب ناو

 كناضت ص ترضح هجمراتاح تدم «بودیک هب هف وک

 ۰ شلو هدنرلتیعم ك ( هضر ) نسح ماما هدعبو

 هب هرونم ندم هرکص ندنتعب كهيلاراشم ماماو

 هءدصقر هدنسه رام نیفص .یدا شملیا تدوع

 : ردهدلوو وش یفدبم هک« یدیشملیوس هفیلب
 هبقح اتك یذلا ءاوللا اذه

 ددم انل لی ربج و یبنلا عم
 هتببع راصتالاتناک نم رض ام

 لا دحا مهربغ نم هل نوکیال نا

 هک ( یرقنلا یمیمتلا مصاع نب سبق یعوا ) س
 هدندوروهب یون بانج دزن « بولوا روشم هلیملح

 -احات ۰ یدیشلروس « رسولالهادساذه » هدنقح

 بودبامارح هنسفن یدنک یرخبرم هدننامز تیله
 ماطر هدنتصو نالوا هنسدالوا ۰ یدردیا بانتحا

 -رذنلادبعی سبق ) . ردشغاناس هنامکح عیاصن

 رد  بولوا یردارب كنهعافر هک ( یراصنالا

 هدنقح یساقفر کو ؛شملوا دیهش هدنسازغ

 تیا « تاوما هلا ليبس ىف لتش نل اولوقت الو »
 هک( سبق نب سبق ) س هردثلوا لزا یسهعرک



 س ی ق
 هدنس هب راع نیفص هد وضتص ترضح تبفم

 یشرفلا بلطلا نب همرخ نب سيق )  .ردشفلوپ
 یو بانج دلوم ینعی یسهمقو لیف هک ( یلطلا
 27 ةر ندب ولق هفلؤمو ؛شمغوط س

 هنلتق كنيسنع دوسا هک ( خ وشكملا نب سيق .)
 لثان ه ( ملص ) ی تیّور «بولواندرلتدا مدرا
 صاقو یا ن دعس .ردهبف فلتحم ینیدلوا تولوا

 هیسداق « بولو هدنرفس نارا هدنتیعم ( هضر)

 هد دن وان و راول مدخل هدناب رام شا

 نیفص « هرکص ندقدنلو هدنتیعم نرقم نم نامعن
 .ردشاوادیهش هد وضت ص بانج تیعم هدنسهب راع

 ورې نانلو یساد «تولوا یخد یسب رمش تعط

 هدمالسا رڪ و هدتلهاج هللا برک یدعم ن

 . ردشاو عوقو ةاعاهم ه دن رلنبب

 فای + بوس نک ا رح ۳

 : هدام < نشنک 1 ردیب رعم مسا نت

 E هل روس تعحاص هنس

 هدنلحاس نطلف ( 7 ) 62٤

 هدنلامش هرتمولیک ۵۷ كنهفاب | هب راسبق
 یرلهءارخ موبلا .بولوا رهش رب روهشمو سا

 هلنمسا ( هتسابس ) لصا نع رهش و . رددوحوم

 نیطسلف لوا هنس ۲ ۵ نددالیم « بولوا یم م

 .قرنلوانییزتوعیسو ندنفرط ( دوره ) یک اح
 ؛ شم وا هیمست هب راسدق هلتعسن هنم ات ا واوا رص ق

 هدنساننا یس هرصاع ندنفرط ( سوتی ) كسدقو

 شلدا داتا یموکح TE اک یخ كن هطخوب

 نایفسیا ن هبواعم هدنسهرص ماش ح وتف . یدیا

 .یدذم واحتف هرکصندهرصاحم تدم لوظ ندنفرط
 بت کح ینیدنل وب یدلاما ۲ ۸۰ ۰۰۰ تقو وا

 هوم شاتر بلص لها .روبلشالک 1 ندحوتف

 صالختسا بوشود هنیلا كرلکنرف هلئاعفد هدنس

 ندنفرط فرشا كلم و ؛شلوا بارخ .یقرهللوا

 ندمالسا ریهاشم . یدشعوا مده یاماکحتسا

 طقم كناوذقوحرب فورعم هلتبسن ( یلارسبق )
 یهدیاوطانآ هج یعنویفارغفج -- .ردشهلو یسأر
 . رد ( هبراستق ) یسالما ید كنه رصیق

 « هطبقرس ینعی هسوغاراس ی هدهیناسا یل

 « هب رصیق یهدیل وطان ءهب را زا 1 یک هدنتهح هنطا

 ص ى ق ۰ ۳۸۹

 كن رله داب سانا ی هدنطسلفو لشرش هدرازح

 . یدا ( 092760 ) هب راسبق یرلء دق مسا ید

hetربهاشم ( یانکلا ) نر  
eندب رع قاشع و ارعش رد لب  

 دلتا ) شل ( ندنسهلسق بمک ی .ردنردارب

 - ول كهلاراشم ترصضح تولوا هدادلد هرمق ۳

Eهد هسیا شلوا لئا هحوزت نا  » 

 - دل وا یدالوا « 9 ندقداشاب هد لب تدمر

 یاهبلایوم یرد « نب زسقلوا یساضر « ندنغی

 یب ( ینبل ) ادتبا نارم شتآو ؛شمریدتبا قیلطت
 اف الا فلت ىق ابقاعتم و

 رک ترهش راعشا یرلکدلیوس هدنقح یربرب و
 هننرزوایرامح كن( ینیل ) تیب یکیا وش .ردشلوا

E5 ردن دراعشا  

 فوم ابنوغ یبا تتام
 توفلا ىلع هرسح نعفت له

 بثنکم ءاکب یا

 تيم ىلع ادج و ةايح یذقا

 وق

 اعلا ج اعنا 7

 e ۱ حولطا نب سيق
 نانلوا داب هلبمسا نونحم هد هناسفا ا هلناونع

 .بویلوا ندتالع كلو و ینیدل وا یمسا تكقشاع

 ۷ یس هناکح . رد و ینیدل وا ماو ندحص

 .ردح وز هللا هداع قراوخ و هلام تاغاایم مشاط

 هتسهدام «دنسلان زن زغلادبع » ] 4

 [ ۰ هلیرویب تعجارم 7
( [ules César ) — سویلو 1 

 ۔رادرس روهشم دلا كنامور سا ۱ رج

 روما نوتب هلیتفصروما ردم هدعب «بولوا ندنرل
 هنس ۱ ااا . ىدا شلا هنیلا شوک

 یسهریشمش ك (سورام) یس هدلاو ؛توغوط لوا

 یزبق كنانیس نانلو یسهجوز «نکیا جنک ,یدا

 بیقعت ندنفرط ( اليس ) نیتسیا كمريدنا قیلطت

 جوک ی تایح هلیسهب اج دكرامدا لوس ضعب .یقرهنلوا

 یرادمکح هبنتیب کهدیلوطان 1و ؛شملیبهراتروتلاح
 كتالي . یدبا ملی اجلا هننی دل (دموتین )
 تایدا «بودا تدوع هامور مریض ناننافو

 ینهچوت كاموم هل راقلطن هنافیلبو ؛شملیوق هنلیصحت

 اوو ا دا وا



 ص ی ق
 كسورامو دادرتسا یتوق كرل (نوبیرت) «بونازف
 قوقح ماطر هب لاها . یدشا زکر ندیکیینبرللکیه

 لبق و ؛شقا نیمأت یمقوم یدنک «قر هریدنازق
 ضعب «بولیردنوک هایناسا هدنحرات 1۰ داليا

 نییعت سولسنوق هدنندوع «هلغلوا قفوم هناحوتف

 دوقنرب چیه ه (سولوس) نالوا قفرو ؛شکلوا

 هلا ( سوسارق ) و ( سویمو ) و «قرهیمارب

 یچوا «كرودا لیکشت هثلشم تموکحز «یقافتالاب

 هد ٩۸ .یدراشل ۲ هنرللا یموکح روما نوش

 هنکلیلاو قهج هنارف ینی ابلاغ هلتدم هنس شب
 شب ۳ هدنساضقنا كئدمو .قرهنلوا بصن

 هدنفرظ هنس نوا هو ؛شملوا دن دع اهد هنس

 كوس EE ندکدتا طض ضر ص كنابلاغ

 و سویمو . یدا شلوا لخاد ید هب هبات رب

 هنندیدع تقوریاهد ككنئدم «بودادسح هنناتیقفوم

 لاصحتسا یخد یلرع ندنلنادناموق و ؛شاوا عنام

 هل رکسع بودا تدح اکو رصق . یدا شا

 هلنابعاتئیه سوسوو ؛شعرو هنرزوا كنامور

 هدنحرات ٩: داللالقرصق «ندنکیدتارارف ریارب

 تك تموکح روما «بولوا لخاد هامور هبراع الب

 ایلاتیا نوتب . یدبا شل ۱ هنلالفتسا دب یتاتع
 O ندقد رب دتیناط نتموکح بوزک هنابلاغ

 رادفرط كسویپمو ید نداروا بو هیاناپسا
 یسیدنک كسومو و ؛شعاجارخا و درط یتیرل
 ینعی ) هلاسراف « بودا بیقعت هدهبلاست ید

 هرصم ینسیدنک هلتمبلاغ دوس ینیدنازق هد ( هحاتح

 یبهقرا كنمشد رصبق . یدا شتا روبحم هغچاق

 شم دتافالتا یندیدنکه داروا «بوکهرصمهرص
 ولقو « طاقسا ندرادتقا عقوم ی-ویملطب نالوا

 . ٤۷ ندارواو ؛ شنا داعقا هشرب كنوا ییهرتاب

 تکرح یثراق هنود امور .بوک هیایسا هدنخرات

 لغوا كدادرهم یرادمکح ( تنو ) نالوا شعا
 ندارواو ؛ شتا بولغم هد نوڪ چوا یسانراف

 هللا ( نویپیکسا سولتم ) « كرهچک هبهشرفا
 هرکسع نانلو هدننلا یسهدناموق دل ( نوتاق )

 هلو هب هنایسا ندارواو ؛شلاح هبلغ هد ٤٩

 . كرهدبا بولغم هدهدنوم یتویمو من
 ,یدیاشقا لحمضمو وح نوتبسب یفرطسویپموپ

 ص ی ق ۱۳۸۰
 هلافتسام هداعلاقوف هدنند وع هامورهدنح رات 30

 دن هلند هستی روما < بولوا رهظم

 لئانهمات رادتقا هلهحوو و ؛ شمعلوا ماست هنتدارا

 قوچرب « كرهدبا لامعتسا نسح ینتوق ء هجنلوا
 هنعضوتاماظن و ننناوق ماطر وهتارامعاو تاحالصا

 قفومهسداجا كنيمور موقت نالوا قاب نالا لاو
 هندسی کو نساس نادنفارع یا نکا

 یراقطن غیلب قوچرب «بولوایسهرهب یخدندنایبدا
 هیځ راب تامولعم ضعب راد ههینامرح هلاایلاغو

 ۰. ردراو یربتعم رار یواح ییهبفارغح و

 ینللغ وا لرصق (واتقوا)نروستم وکعب هدعب

 یکهرکص «یک یفیدلآ یتناونع رصبق «هلیتبسانمقلوا
 هلسمومع ناونع ( رصیق ) هدیرلروطاربعا امور
 سوتسغوآ هرلروطارعا قلهرا ریو رفع را اب

 ناک هرکص ندروطاربعا یناونع رصبق « بولند
 . یدشلربو هرلدهع یلوو هرارادرس كلوب مقاطرب
 ینیدلرا كعد یروطاربعامور رصیق هدهیقرش هنسلا

 هنیرارو طاربعا یدنک مویلا یغد رلنال۲ ۰ یک

 ۰ رلردهدکم رب و یناونعو

 رشع انئا رصابق < س ییا نوا 1
Les Douze Césars ( ۱ 7 aa ) هلمساو 

 تماوکح ی ندنوا هللا رصیق سویل و هجرتلا فن

 :یخدرلنوب بولواناونعنلیریو هب یشکرنوانروس
 «الاغ«نورن .سودوالق «الوغیلاق ءریت.سوتسغ وآ

 هردن ابتیمودوسوتب «نایساسو «سودلتو.نونوا

 ندنسارعشنا ربا ( كبرصبق ) ي

 «ردیننادمهایو یزاربش «بولوا ۱ کر
 « بودیا تحایس هناتسدنه هدننامز ناهماشو

 هلچ یعابر وش . ردش۱ تافو هدنشراا ۲

 ۰۶۱ رددوا

 دابم روجهم هدنب وچ سک وت لصو زا
 دابم روک رد هدنز راز نم نوچ سک

 داغ نزا : اعدوم جد مادا نم

 دابم رود سک خیه وت را دہ مشچ رج

“ 
 برد

 ۲ ۵1كنهرقن | و هدننالو هرقنآ
 هلوا هدنسیقرتش تونحهرتموایک

 هغامرا ليزقو هدنکتا امش كنغاط شدح را قر

 هدنرزواكیاج كچ وکر ب نایکو د هنرن وصهرق عبات
 ضرع ۳۸۹۳۲۵۲ هدعافترا تلەرتم ۰۵

aaدا  



 ص ی ق
 یک یاس هدیق ربع لوط ۳۳۲۰۲ ۳۹ لا لا

 6 لاها E LA بولوا رهشرب

 ه۸ وه دشررب « یسهسرد۰ ۳۹ ۰ یدحسو عماج

\ 0۰ 

 اد ۱۲۹۰ ًاعج « یرلیتکم ناییصو هاا
 ۸ > یه وازو هکت ۳ یا یواح

 .هقب رافهاج رهکر ب ۰ یسهناخ هتسخ ابغرب < یساسیلک
 ۰ یتورف ۱۱۵5 ۰ یسهزاغمو ناکد ۳۷۱۰ ۰ یم

 : رار و تاهاقم دعتم  یاج ۱ « یا ۰

 هلبرل هحغابو غاب لزوک هدنرزوا دلرهش « یرله
 رلکسا ینراجو لوس یسشراح ۰ ردراويرل هبفص

 رار هلیماظتنا مدع كرللوو یمهفاسم دعب ندرل

 ه-ہنوقو هرقن آ ندفرطر « بولوا كابا ك

 نيس هدندفرطر و یددع ردقهبارواكس راطخ

 یطبر هلیطخ لو رمد رر هتنرلرلکسا نوسماصو

 بجومیترومعم كرهشو یتسیقرتهدایزكي كنتراجت

 < هدهسیا قولوص كب نیثیق یساوه . ردقحهلوا

 یغوح كنم رلهناخ جا . ردمالغاصو لدتع« نزای

 قفاوم ريغ هسدعاوق هحصلاظفحو یار هلر

 وطرلئام اکوو همستامور هدنسلاها « ندنفیدلوا

 ندنغآاطشیحرا ۰ ردلکد ردانضاهالصاح ندتب

 یتیلک هدرهش . ردفیطل كبو لو یرلوص نیا
 «یرلهمشود هطوا « یع همزاب ءمححو همریدصاپ

 ضمب اسو یلواخ « فشراح « یرازو ناغروب
 داومقلعتم هفلزوغنار ندنحاغ ۲ زوحو تاحوسنم

 ی ۰۰۰۰ ندنسلاها . رولوا لامعا هعونتم

 + مه ۱ 3 و یه ی

 «بولواناتستورب ۱۲۰۰ وییلوتقیمرا ی ۰
 راله رصبق . راردملکتم هللا یکرت ناسل یسهلج
 < بولوا زاتم هلا هداعلاقوف دادعتساو تواک

 یرلدادعتسا دوس تك هتعنصو تراج صوصخ ا يلف

 ۔ اتسا ءكرهدما تبرع رابتخا یراقاطر . ردراو

 ا ااو هلو
 . رلرولوا لوغشم هلراشەلص

 رەدەمدقۀنمزا 1 بولوا رهشر یسا كه رصرق

 یزکسكنسهعساو ٌهطخ هبقوداباق هلیمسا (هقامع)
 ( سورت ) ندنرلروطاریعا امور هدعب . یدبا
 ۱ عیتسوت ی رهش 3 هدنکیدتا طض یهبق وداباق

 هرپشود هلتبسن هنمان كلرصبق سوتسغو ۲ + هانییزتو

 ص ی ق ۳۸۰۲
 تقووا . یدیشمریو ینمسا ( 0352۲60 ) هب رصق

 بونج ردق هقیقد یرکی كنهرصیق ییدمش ربش
 . یدا سسوم هدنرزوا كرلهرت عقاو ه دنس سغع

 ندنرلرادمکح نارنا هدنراخرات ۲۰۰ دلدالبم
 یرهشهدنکیدتا طبض ی هیق وداباق فاتک الاوذرواش

 «هدهسیا شعا ماعلتق ینسلاحاو < برج "الاماک

 0 1۳ ی هدنناب كتعقوم یکسا افاعتم
 نالو عوقو قیص قیص یخدو هدعبو ؛ شل وا

 هدننامز دكرلبقوجلس « بولوا بارخ ندرلهزلز
 هدلاح و . ردشعوا اب ًاددع هدنعقوم کیدمش

 < بولوا یربش مالسا فرص هرصق یکیدمش

 كرکو هدنرلهناریو كنبروسیکسانالوابارخ كرک
 راث 1 و ندهبیع طوطخ هد هعلقجانالوا قاب موبلا

 . رویلروک  رتاو طخرب چیه هقشب ندهیمالسا

 ددج رپث رذق هنره « هدنرلعفوم کسا كرېش

 - دلناللوق هنسانن كنسیکی یضاقنا كنيکسا هکدتا
 كلنايتسرخ « هدهسیا شمالاقرائ | قوح ۰ ندنغی

 نايتس رخ قوچ رب هل راع رلاسیلک مفاط رب 4 اقندنلئاوا
 هاخ زاسناحرب هلاق ندننامز رلیلامورو یرلرانه
 كرش ییدمش . رددوحوم راث ا صعب راسو

 را ۲ قوجر هملاق ندنرود رایقوحلس هدنفارطا

 بولوا کا كلا كنس هف رش عماوج . رددوحوم

 ہدنزرطبرع نالوا شادبا انب ندنفرط رایقوچلس
 بارخ مویلا هسردم یهدنلاصتا هلبا عماجرب دلویب
 .ردهدقملناللوق هنرب یموزوید هتسارک .بولوا

 هدننورد هعلق چا قوس كلا كنسهرومعم عماوج

 .ردیسهدرک انكنيناث ناخدمناطلسحتفلاو !بولوا

 ییساضق وي كناول یماضق هرصق

 داغزو "الاش « هلغلوا ترارع ندنسیلامثمق «بولوا

 هلیتالونوقو یغاجنس یرېشریق ًابرغ « هلیغاجنس
 ید ًاقرش « هل رلاضق ولهودو وص هجا ۳

 ۱۰ هلا ربش اضق . رددودح هلش الو ساونس

 یسلاها ۱۳۱ ۹۷۰ ۰ بولوا بک ندهبرق

 ۲۸ ۷۲۷ «ملس ی ٩ ۰ كرلنوب هک« ردراو
 یو «ناتستورب ینمرایس ۱۳۲۲ ۰ مرا یس

 «هدهسروبلسد مور ی ۱۵ ۳ و ییلوتقیمرا

 یسیونجمسق كناضق .ردملکتم هلباکرتناسل یسهاج
 . هلامش «بولوا ترابع ندنراکتا كنغاط شیجرا



 ص ی ق
 قامریالیزقو وصهرق « رداطالمحا تیک یر

 . رولوا دتع رلهووا عساو یرغوط هنیرلیداو
 كناضق هلئادرح ییغوط هبرغ ندقرشقامرا لیزق

 اکو ید وص هرق « < یک ییدتا قش ینسیلامش مق

 - اط شدحرا « بوق ندنسهتروا كناضق ابزاوتم

 لامش ۰ هرکص ندقدل ۲ رلیاج قوجرب ننیا ندنغ
 .رولکود هغامربالیزق « كرهنود یرغوط هیرغ

 هلیمسا (یلوک زاس)ه دنتهج ی ونج برغ كنب رهش هب رصیق
 هجا )ناک ندنتبج برغ ؛بونلوب لوکرب هجشینک
 كغامرب الی زقهدنلخاد اضق .رولنکود هلوکو ( وص

 هللرامسا ( زوک ق وج ) و ( زوک كت ) هدنرزوا
 هجیلشاب یسیضارا ۰ ردراویرب وکی یا نیتمو ریکراک
 ۔ وصحم و تبنم هقدلوا « بولوا ندهبناکرب "یضارا

 <: رخ هلا هعونتم تایوبح یالوصحم . ردرادل

 .ردنراعندنعاونا درلهزمس وهو مو موز وا هک

 اسویثاطرکنوس«یمم 1 هلبا هلج رک
 ۔ راقح یثرب ژونه راد هن داغه بونلود هل رنک

 عقاو هدهفاسم قلتعاس ۲ نده رصبق . ردهدقمال

 ندعمرب عفان هبه دلج ضاصاهدنسهب رق (هب وانسح )

 زکلاب ) هدهفاسم قلتعاس «  یک ینیدنلو ییوص

 - اسم وا هنب و هجیلیا رب یلتروکو ک هلیمسا ( زوک
 ربلیاللوق یکلهسم هدنلحم ( یازاس ) عقاو هدف
 ۸۱ ۷۰۱۹ هدنلخاد اضق . رویللو ی وص ندعم رب

 ك ۷ 6 یجک یداع ۲۰۱ ۲۲ « نو وق

 رویللو هیلها تاناویح راس و هود و یسحک

 ارمل 3

 هبرتاوراحا رت

 ۳ ۰۰ یس ونس تادراو كناضق

 ٤ ربمرک و یسهبصق سالط هدنتاقحلم . ردهدنرل

 كوس چاق رب هل رلمسا شا و یجنز ء تلکسا

 راث ۲ هلب رلرتسانم مور و ینمرا یلیخرب و یسهبرق
 یرلهراغمبییغو یس هع دق هينا ضعب یواح ییهقبتع

 ۰ ردراو

 بیکرت یتیالو هرقنآ .یغاجنس 2
 .بولوایرب كغاحنس شبندا ۱ تا یر

 ا ,::ردعقاو هدنسفزش تو یابق كتالو

 هینوق و یغاحنس یرهش ربق ابرغ «هلیغاجنس اغزو
 ندنفرط قرش بونج ءهینوق هنپ ابونج « هلبتالو
 .رددودحم و طاح هل رلتنالوساویسیخدآ اق رش «هنطا

 « بولوا هدنلکش عب ع رب مظتنم ریغ قاحنس

A ص ی ق 
 ' نالوا یعافترا هرنم ۳۹۰۱ هدنسهروا نامه

 ۰ رویل سکوت هدنروصرب درفنم یئاط شبحرا

 هدنفارطارلکتاو قرهدازوا یراکتا هفرطمو

 .روبنلو هل ایرب نالوا یافترا هدایزندهرنمم ۰

 روک ذم « بواوا عفتح یقوم كغاحنس هاهجوو
 نوت « هلغلوا ناکر ر شعوس یغاط

 هوا « بولوا لصالایاکر یسضارا كغاحنس

 یغوچ كنيرایوک ؛ روینلو رلابق قوچرب هدنسیرپ
 « هلغموب هدرالع طاح هلرلابقایو هدنتل ۲ كرل ایقوه

 روش روک یک للاخ تکلع ندقازوا

 یراث ۱ لاعتشا نشاط شرا یرب نده را

 لتدش رهعفد قوج كب « هدهسیا شمهمرتسوک

 یرلکتا كغاطوب . ردشمر و تبسس هر هلزلژ

 ندقماملقاب  نکیا شو روتسم هلرانامروا هابتقو
 ینرطه نا هدلاح یکیدمش « بونلوا فالتا
 وحقامربا لیزق یسلامش مق كغاحنس . ردقالبح

 روا دم «بولواهدنسلن ام زیکد هرق ینعی هدنسهض

 « هلا قش " هب رغ ندقرش ییهروک ذم تهج قامرا

 هرق لکشتم ندرلوص نیا ندنغاط شیجرا

 ناحیس یمسق قرش بونج . ربلآ یوص
 «بولوا ا ررڪد TI و هدنسهضوح

 قرش كغاجنس ییاچ ( هطنامظ ) مبات هناحیس
 كتهج وا « هلا قی رش ییدودح ی ونج
 هسیا كنمسق یبرغ بونج . ريلآ یرلیاچ ضعب
 ءاطب و رالوک ضعب یمهبراج هایم ۰ بویلوا یخ
 وص هجا رق قاجنس ۰ روبدبا لیکشت رلقلق
 لب رامساراصح هرقوهرتسوکو اضق ة ۴ هلی رلساول هود و

 ینیدل وا یواح یه رق ۱ « بولوا مسقنمه هیحان ۲

 درلن و هک ۰ ردراو یسلاتها ۰ ۲ هدلاح

GNSS یمرا ی 5 ۶۸ ی  

 دور GNA ۰ ییلوتق ینمرا ی ۰

 یسهلج « بولوا مور هد ی ۲۵ 4٩ ۴ نا

 هجاداع وقالخاو امس و .ردملکتم هلا کرت ناسل

 . ردقو یرلقرفرب
 .رولوالصاح هرتاسو یرهج هللا هعونتم تابوبح

 یروق .بولوا قوچ هدیرلغاب هایسهرمثم راجشا
 تاناوح ۰ ریلییاپ هراس و زمکپ * لیتسپ ۰ شعب
 « ریفیص « یسیچک كيتفت ۰ ی « نویق یسهیلها
 طسوتم «بولوا ترابع نوو راشو هرد ءهلکرخ

 شرجرا

 ۰ ٤
 4م زا ۰

 .بولوا تنم هثدل وا یسضارا



 دل ی ف

 هداجبس :میاک «للاخ هجیلشاب هيلع میانص ۰ ردهدلاح
 . ردترابع ندناجوسنم كو ضعب رئاسو

 « (-لهب رصق) اشایدجا» ] 1

 راو ۳۹ دام ی هب رصبق

 یورب لبق یسیرغوط اهدو ۰ رو

 كنهسور ( Kinb:urn ) ۱ یور ںاک

 ( رد ) و هدنلحاس زیکد هرقو هدنتلایا هدروات

 راطونوزوا نارنا ندزیکد ها لک ی هدا

 E یدا هعلق ر هدنسرغ یاړنم كنور ر

 ر هدنرب یدمش «قر«نلوا مده هدنح رات ۰

 . ردراو یی وک یحقلاب كج وک

 و ی ق ۳۸۰
 یللزات كنغاحتسو تبالو نیدنآ 4 5

 قرش كنالزا و هدنساضق ۱ 3 و

 كج ور نلیکود هنغامربا سردنم هدنتهجح

 هبصق كچوک رب یزکیم هبحان هدنرزوا كياچ
 یس هیحان س .ردراو یسیلاها ۲۷۱۰ .بولوا
 یبلاها ۱۲ ۱۰۰ « بولوا بکص ندهرق ۸

 . ردراو

Eنیرخأتم (یدنفا حلاصد)  

 ردقزوب «بواوا ندنطاطخ ری

 تافو هد ۱۲۹۴ و ؛ شمزاب فی رش فحصم

 3 ردشع |

 ( کوص كناقلاباب )

iD E SEE وک 
  «۷/2۵گو
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 ا فلالالصف -- فاکلا باب

abou ( ) قرش كعدق نارا 

 یزکصكناتسناففا کیدمش هدنتهج هدنتهح لباک

 هدنرزوا لر نالوا یانه .ء فل رهش رب

 هدعقوم ر لزوک نالوا یعافترا هرتم ۱۹۱۷ و

 تكخلل و هدنقرش هرتمولک ۰ ۰ كناره قرەلوا

 ضرع ۳۸۳۳۰۲ هدنسقرشنونج هرتمواک ۵

 ۱۰۰۰۰ و عقاو هدیق رشلوط ۱5۰16 هل ایامش

 یاهتنم كنهووا رب عساو رهش . ردعماج یییاها
 لیکشت بوشالوا دارلغاط هرص ییا و هدنقرش

 س 8 طح «بولوا عقاو هدهشوک یراکدتا

 ۰ بولوا بارخ یروس یکسا . رروس تعاس رب
 شااق یرللع زکلای
 هایمسا ( راصحالاب ) هدنسقرش بونح یاپتنم
 -ارطا « هدهسیا نتتم یخ هک ؛ردراو هعلق جا رت
 س هجم رتا هعلق جاو . رد اخ اکوب رل هیت ک هدنف

 س « قموکح اود «ینارس كناخ «بولوا هبصق

 یب هناخ ردق كيب و یرلهجناب لزوک ۰ یی یشراچ
 «بونلو هاخ ردق ه۰۰۰ هدرهش لصا . رد واح

 هک« ردراو رلهلحم فاطرب شعا لکشت یکی هدنفارطا

 شل والقن هاروا ندنفرط هاش ردان یرب دآرلنوب

 نوکس هاناکرتو یناربا ردق كم کیا نوا نوا

 هرلهلم رهش . رلرید شاب لی زق هرلنو «بولوا
 كنهح وکم ه بول وا مسقنم هرل ( هحوک ) رلهلحم و

 .ردملظموراطیرلقاقوس ۰ ردراویس وق رين اق هحیک

 لع هک ۰ یرازاب نالوا یرثا لزوک دلا درهم

 هدنح را ۱۸۲ «یدا یسهدرک اكناخ نادص

 رد واترت زا .نولتولسه ولت نفر ۲
 كرون نچک ندنچا كرش

 «ه دهسلا قحا رهش « هلغا وا

 . ردقو یراماج

 هللا ناتسدنه . ردراو یرب وک چاق ر هدنرزوا
 یس هطقن تزاج بم ا وا ناتسکر تو نارا

 مقاو هدنعاتحا لحم كنلو ناوراک چاقرب «بولوا

 یس هيلع عیانص «هدهسیا كلژرا لبخ فرا «هلغل وا

 . ردنراع ندناسزخ

 كردنکسا ات .بولوا یکسا كب یرهش لباک

 یرلخروم دردنکسا . یدبا دوجوم هدننامز

 ( هرولاق ) هدنسهفارفح كسولطب و هدنراب آ

 قجنآ ۰ ردروک ذم هل رامسا ( هناسوتروا ) و

 موبلا و هدنتهج قرش كنکیدمش رهش سا

 هدنسهمانهاش یسودرف . یدا هدلحم نلند مارک 3

 . رولدب | ۳1 قوح قاعلناک و لباک
 تک

 شلاق فکر 2۰ لاک ۰ بولارق تىما هنزغ هدننامز

 رامعا ىلخ «بودا ذاخا تاب یلباک راب «هدهسیا

 SS یدشعا نییزتو

 تموکح تیابن «بونازق یب نک راهدنق ًارخؤم

 ههتس زود «دلکع | ذاا رقم لباک یرلناخ هرضاح

 یاب كنتلود ناتسناغفا رهشو یر ندندم بيرق

 5 رد هدنعل وب

 :] لباک
 هقرش هلیمات ( ریش یوح ) ادتا «هلناعن ندنرلکتا

 ؛روراادعب ندنجا كرهش «دلرهدبانایرج یرغوط

 لبخ « هلذخا یت رهن ( راکول ) نلک ند ونج
 ؛ردااورایتسهووا لزوکو تبنم کالباک داره وي

 ( ریشدنب ) ناک ندنرلکتاهوکو دنهو ندلامش هدع و

 | لکشت ندنعایجا كنیرلیاج ( دنبروک) هلا
 «بورک هنسهزا رلغاط . هل اذخا ی رېن ( ناراب )

 خرس ) ندغاص « هلحورخ ههووارب رگید هدعب

 یربم جاقرب ناک ندناتسرفاک ندلوصو ی ( دور

 لالحو

 ۱۰۶ دره قالا

eباب ه وّدح هدب ر  

 ؛ ریل یربن ( دانوخ ) صوصایعو
 ٤ بوک ندنزاغو ربیخ تیام 4. رخ ۴ ندنک ما دانا

 ( تاوس ) ناک ندلاش « هلزواجت یدودح دنه

 كرواشیپ « قرلرتآ هلوق چاقرو .دارهشارب هل رهن



 تا۱ 2
 هدف راق ی رای ( كوت ) « رورل ادعب ندنکو ا

 ولک ۰ سرقت یمارح . رولکود هنغامرا دنس

 ونحو هوکو دنه لاش یس ۹ض وح .ردهدنلوط هرتم

WEEN,یسیرغ مق ۰ بولوا دود هللا  
 ندرلهووا قتل ۲ یسیقرش مقو ندرلهبا كسکوت

 ف یمار « هلو ترا
 . ردلتعرس

 | ناتسلباک
 «بولوامسا نلیریو هبهطخرب عفتعو عساو نانلوب
 . ىدا ترابع ندنسهضوح یربن لباک هحیلشاب

 ةرش لایش كناتسن اهفا هلستقو

 لیاکی رک نص و تزابع ندنمسق

 3 تولوا عقاو ه دنسدب ی توئح كلوب هدناتاز

 .روینلوا رکذ هدکلرب اینک |مساییاوب هدهمانهش
 4 هدهسرلشعا دعرب یمسا ییاو نوفارغح صعب

 ۔ وک یرلقدلوا یر یرلرک ذ تروص هدهمانهاش
 قیدصت یرکفو ید « یریک نیا » « یکی یدرتس

 ۰ رول دا

 در ولو اصلا ۱ و
 “راف 2 هر بد

 تافو هدروهال هدنجران 7 ۰ ٩۳

 EY تب وش .ردشمتا

 ک الهوترش تتح دننک هک مسرت

 کاخ ہار یربن زکر هوت هک ییاج

 رفظل ان ىلع ندلاءالع) 1 1
 (یعادولا ی دنکلا هعادو س باک

 هدن رماع تا رگ 8 ثب دح 3 بولوا ندابدا رهاشم

 هدن را رات 4 یدا یحاص لوط د و

 . رذغتاتافو هد ( هناتسب ) هد ۷۱۰ ۰ بوغوط
 « نودا تحایس نوچلا هفرش ثیداحا عامسا
 هداشناو رعش ۰ یدشعا تماقا هدقشمد هد تدمر

 لند سع رادخاو راعشا هدنظفح و یس همان تراهم

 ۳ ] pu یدا راو ىفارضاتو تامولعم قوح

 نکس نددلح ه۰ هلناونع « هر دنکلا

 یسهخسن رهلیتسد طخ یدنکهد (؟) هیطایس «بولوا
 . رودبا ناب ناکلخ نبا یغیدلوا فوقوم
 : ردندنراعشا لم تب ییاوش .یدا به لا یش

 هحاروج حرتی كباب راز نم
 شم نمتیلوا ام نساحم یورت

 لصنع فکلاو ةرقنع نیعلاق
 نسحنعنذالا و ریاجنعباقلا و

 0 تاك ۳۸۰۹
 (.هللادبعم ىنطصم جاحلا ) ۱ ۳ تک

 «بولواند هبنامعءاملعره اشم

 ندنیلص كنيهايسرب هدلوناتسا هدنرلراا ۰ ۰

 بوسنم هیملع قیرط یخ و۶ شلک هابثد

 چا ٤ هدازیضاق « هدلاح ینیدلوا هداملع یزو

 یک رلیدتفا یلو « دم « هتلادبع درک « یفطصم

 « هلماود هسرلسیردت هقلح یرصع یاماع ربهاشم

 قطنم « رهسفت  ثیدح « هتفو یتاسدا هثلث هنسلا

 یلکنملف لصا نع « ریارب هللا لیصحت یواع یک
 نوجا لاکا ینایصح EE ك لا وا

 شلوا فرشم هلمالسا فرش هلدورو هلوناتسا

 ینوتفرناسو هیفارغحو هیضایر مولع ندتاذرب نالوا

 یبور بآ كنهيناثع یاملع هابجوو ؛ شا ملعت
 ۲ ۱۰ تولک هتلمکم لار تلحهلنید
 ۱۰۳۹ ۰ ردشلوا قفوم هغقا ریراث ۲ عفان كب كج

 لوخدهنسهط وا کالبح هل اقم شاپ هدبآ اع باب هدنخم رات

 نالو عوقو هدنرود عبار ناخ دا ناطلس « هلا

 هدنتیعم نولاع یودرا هدنرل رفس دادغب و نادم

 «نکیا هدقمالشبق هدباح نواهیودراو . شاو
 ؛ شتا فرش بح یاما « هلتعرع هزا> بناج

 هت داعسرد ۰ یدا رفع و رتطاح ه 3۵ دن رفس ناورو

  بودآ تاقوا رصح هفلاتء هعلاطم هدنندوع
 كدهننامز ندتقلخ یادتا هلناونع «ےراوتلا معوقت»

 .اونع « هکذف» « یومع مراترب هدنزرط تسرهف

 یاتع ۓراتر یواح ییاقو كلەنس جاقرب هان
 هنامعتأود هلنناونع « رادیلارافسا یف رابكلاةفحت »

 تایراحم هفاک شلو عوقو هدننارم اس لود هلا

 هلا هبنامع كلام هلیناونع «اغاپح» «ینحرات كنه رحم

 نونظلافشک»و ینسهبفارغج كن رات ج رک ۱ كنايسا

 5 هراعلا یرعەلناونع « نونفأاو افا نع

 هدنرات ۱۰۹۷ یافو . ردشعافل ًترادتمیق رثا

 ساربهلینالاک نالیشالک ۲ ندنراث ۲ .ردشلوا عقاو
 تاک لو قیرطینیدنل ون «یکینیدمل وا لئا هسور

 و 9 رخ ؛ توغا قو جد

 لفتشم هلفراعمو مولع اذه عمو .فسأت یاج یسلاق
 . ردحضاو لیلد هنکیدمرب و تماهثش هقشب_.بولوا

 ( هفیلخ یجاح ) و ( ىلج بتاک) هلیتفص یرومآم
 هلیسیجنرب كرامساوب هجزب « بولو ترهشهلبرامسا
 (هفلاقیجاح) نالوا یطلغ تكنسحتکیا هحایوروا و



 ۱ ت4

 هبدج بتک یسهلج كیرات ۲ ۰ ردفورعم هلیمسا
 ةقيقح ی « نونظلاف شک » « هدهسا ندهعفاتو

 لثم لواندنوا هک «ردرئارب راوازس هسیدقتوریدقت

 ها تهه رر یبیدنک . یک ینیدلوا قوم
 EP یک اب نیل یدا هلوا شم

 هدزمتکلم .یدزامهلوا ا هد یس ر تکه د وجو

 .دنا وا عیط یرثک ۱ كنراث ۲ هدنداجما کی كتعاط

 هدرصم هدعب هد ی « نونظلافشک » « یک ینی

 رات CES ا عبط دراو

 لصفموهلیسهجرت هحنینال هد ( غیسپل ) هدنسیدالیم
 . ردشملوارمشن هرژوا دلج كوب ٩ رار هلتسرپف

 هاشم ( یدنفامفر دمت ُ

 5 ول ا ۱ هداز تاک

 ییاعقر قوحرب .ردازس هک د ینا دامع هدقلعت طخ

 . ردراو یرلخرات ضعب هدناربخ اسو یاّمعروت و
 .اطخ ریهاشم ( نسحندهجا ) ۱ دا

 جا ناظلس  بولوا ند
 .یدبشلوا یاکرس نوه لببام هدنرود ثلاث ناخ

 ید ینبیهذت . یدا زازا لزوک ین و ثاث طخ
E؛بوزابفیرش فحصم چاقرب یکیدتیا  

 تافوهدنحراتا ۱۷۰ .یدشع | ادها هبهرونم هنیدم

 ۱ . ردشعا

 ندنسارعش یلنامع یرمنرق ین وا ۱ ها
 : ردبصلحم كنيشك ترد ی

 هفاتخم طوطخ ۰ بولوا یهسورب ییجنرب
 بولواد وات یراءشا . یدیا راو ییرابم هدنن اتک

 : ردلوا دتم یییوش زکلای
 هلاس یفصم ماج یا ینس درو هني
 هملسک ۱ ترا هدابئد كسبق ور كسلح

 «بولوایلب ونيس (یدنفا طصم)یسیحنکیا س*
 « بولوا یتکل هدنناسل . یدا لوفشم هلتاتک
 یسهوالع كنددع ۱۰۰ ۰ نوجا قتلوا ۳
 یهدنلبد هدحراتوش نالوا رعشم یتکیدتبا اضتقا

 : ردشقا اعا هدیاصقن

 نارای رلهساوط روذعم هلون

 قوچ مروصث هدروس تمدخ

 یخ دات هک رر د دد سر لوا

 قو یزو هککد لنچ یزوس

 هک. رد ( ىلع یدیس ییهطلغ ) یسیجنچوا

FAV تاك 

 هدنسه دام( سم و کم « «بوا واندنو رح ر هاشم

 رل لاح هجرت

 تاشن ندن ون اهیارس RS ی3

 .ىدشملوا بانه اتکلا سرو ناوبدبتاک «بودا

 : ردندن راععا هاج یعایروش

 ثعاب یدلوا قشع هکلک هناپح

Eتا هل یی داده  

 سس داو یدتا جرخ یتاک هک و

 ترا و هدکدن وا رکم هما كغ

 | یتاک
 Ne را و

 انال ومهاتلحر هروب شیب هدتابش مایا «تولوالریشرت

 یداتسا .هدعب و شا لەت ن هم ا

 هدنبماع ء لكم ەمەكح ی ریش کهدطخ و رعش او

 < كرهدیک هتاره «هلبا كرت یرویاشی « ندنفیدنلو

 كنارواو ؛ شملب وس رل هدبصق ضعب هبازرمم رفتی

 « بودیک هناوریش * هلفمشیفلاق هنفیزت هد یسارعش

 كناذ چ وا EEE هه نارا

 : ردیصلحم

 قوچرب كنوب « درهدنا باستا هب یا ورش ہاشےھارا

 فرسم قجاو ؛ شلوا لئان هنرلناسحاو ماعنا

 هلبلا رکید ینفید] 7 هلیلارب ء«هلغلوا برسم ردننقو

 نداروا . یدشمامهلتروق ندنرورضو رقف دارهرو

 اکو ؛بودیک هنندزن یناکرت فس وله رق نب ردنکسا

 لدتقم هس دقت « هد هسیا شملی وس کر جد

 هنابغصا < كرەدىا و ینو یاک « ندشیدل وا

 هجاوخ < كرەديا یوسام دارت هدارواو ؛ شمتیک

 ۰ یدیا شلوا لخاد هنداشرا هقلح كنسدلاءاض

 ندابو هدنح رات ۸۳۹ ۰ E هدعل

 < بولوا
 نسح » « 6 نرحبلا ع » هقشب ندا تابلوغ

0 ۵ 

 لوبقمو لمتم ناو و ردشع | تافو

 »¢ مادنالکو ر ) 6 » روصنمورصات )) 6 قشعو

 قوم بس ۰ رد راو یسهموظنم تزد هل رلنا ونع

 تیب کیاوش ییدلیوس هدنفح یسابو دابارتسا نالوا

 ۰: ردندنراءشا "هلج

 ناهک ان ناریو دیدرک ابو رهق شتآ ز
 كشمزرت وبشوخ دول شک ًاخهک یدابارتسا

 دناع قاب سک حیه ارب و رب زا وردنا
 تاشخ هندامرتهن دتفا ن وچ هشس, ردنا شت آ



 خاك

 2 یوا ااف (فسور) ییتکیا
 : ردکنوا تیوش . ردشنلوب لوغشم هلتباتک

 ناسفنه رز یرود هکهتشکادج یا

 نا کر هش رد وتو زور ندب رش نب ردام

 REE بول وا یلروب اشیت یسحنجوا اسنپ

 وش .ردراو یاحانمو دی اصق قوحر هدنقح رشع

 ۰ ردکنوا تب

 مراد وت یادوس رس یک شمغب لد یا
 مراد وت یا ورب هچ تسيل مدوخ یاورپ

 EE lB راک
 قرش كنوحبح و هدهفاسم قلخس 7

 نایب یوج توفای یتیدلوا ا
 . روبدیا

 ةفرش تكيهرمس ( 2۵ :

 ا ا ا هتخاک
 رم ها ...و هدنساضق ( قسدوا هنخرو )

 یانه نلیکود هنلوک لاشاب قردلوا هدنونج

 كنهبصق سفن ۰ بولوا هبصقرب هدنرزوا كياچرب
 «هدهنیارا :یراهلشتقو هزاغمو یسلاها ۰ . نکلاپ

 فو( هب اقساتخاک تسوا)نال وا اک یرل هلحم

 یاچ هلبا نیچو یسیلاحا ٩ ریارت هلبا هبرقرب
 . ردراو ینراجم كلذیا كب قلعتم هداوم راسو

 هيطالم كتالو زب زعلاةرو عم 5 ی

 ۔ واک 1۵ كنهيطالمو هدنغاحنس ۱ 3

 یانمه بات هتارف قرهلوا هدنسیقرش بونج هرم

 «بولواهرقرب كلویب یزک اضق هدنرزواكياچ رب
 یمأج رب یسلاها ۱۳۰۰ نوع و كرت

 الاش یساضق هست رب ویدیو ییاکد چاقرب و

 نصح ندنفرط یبونج برغو ابرغ «هلیساضق هیطالم
 رکب راید ندنفرط یبونج قرش «هلیساضق روصنم
 هلیغاجنس توب رخ یخدندنفرط یلامشقرش ءهلشالو

 .ردواح یهرق ۱ 5 هلاهبحات ۳ «بولوا دودح

 ی۴۷۰۰ کا بولوایفک 41 ۲۱: یسلاها

 ندنضشهملشم ناکا . ردملسم یروصقو یمرا

 یضضارا ؛ ردکر ت یروصق و درڪ ی ۰

 رباخذ ا «بولوا تبنم كي ۰ هدهسیا یلهضراع
 یلاها . رولوا لصاح یعاونا دكرلهویم هلموزواو

 .رلراروق رب داحه درل هل ای كرد دا دارت یر هناخ نزاب

 قوچ یرلنوبق صوصخالعو یمهیلها تاناویح

۳۸*۸ 

 یدهسرردیا لاما یلاخو ملک ندنسیغابب ؛بواوا

 لوبقم ردقرایک كغاط هج «ندنرلتدباب هجابق
 شسلباب ندرلشاط مسح هدنلخاد اضق . رداکد

 را 1 ضعب رکید هلا یریوک رب مدق و لبتم كب
 فرش عماج ۱۰ هداضق لخاد .رددوحوم هقبتع

 .ردراو

 ۔ابق ) هدنسهطخ سراف كلارا ] . .

 رب یزکسح كنسهیحان ( هرخد ۱ بدر
 .رویدا ناب یرخطصا یفیدلوا هبصق

 «بولوا هبصقرب E هدسراف ۱ "ار ۳

 ةونع تقو رب چیه كنسهعاق | ماد

 هلیتقو «بولوا یسهدکشت آ رب میسجو «ینفیدمهنلآآ

 هفرط ره یف یرلکدتا شتسرب دارلیسوم
 هدنس هبفارفج یرخطصا ینیرلکدتا لقن نداروا
 2 رولدا ناب

 كزارمشو هدنتلایاسراف كلارا | .

 ی TLE ۱ نورزاک
 یب ان ك.اح 7 میا هدور دیفسو هدنتل یراغاط

 ملت رز و یارا هرتغ ۸۰۰ قرملوا هدنرق
 كلشيا كب ؛یسلاها ۸۰۰۰ «بولوا هبصقرب عقاو

 نوتوت لتیلک هدننارطا و یرازاب تآ روهثم و

 شەردىاي كروباش هدنتهح لامش . ردراو ینالوصع

 دوجوم یرلهبارخ كنب رهش ( رواشین ) ینیدلوا
 زورزاک .ردفورعمرلکغد ( رواش ) موبلا «بولوا

 تک یاران انس
 « بولوا شقنم و كوکح هلتراهم رب كوي رلاب
 «ینیرلوآ « یرلهرام قوحرب كيلاراشم رادمکح

 ء هلفاوا روصم ییهیرات لاوحا راسو ینیراسدج
 ا كو كنورزاک ندنرظن هشت هقتع راث ۲ نف

 « بولوا كوب كب تیما هداطسو نورق ۰ ردراو

 روصقوهنالزوکو هدنتعس و یلثم چاقرب تنکیدمش

 مالغاص یساوه .یدایواح یرلیشراجو عماوج و

 . ردفیطل و

E 

 یس وپقو * یغیدلوا یسهعلق لبتم * بول وا هبصق

 توقاییغیدق ۲ رهنرب هلیمسا ( ثکیشخا ) هدنج راخ
 7 روب دا ناب یوه

 باز و رم (ناشاع دوخاب)

 رب هدنسی ریا كشاشو هدنسه وا



 ی وارع كنارا ( ناشاق و
 هدنلامشهرتمولک ۱ ۵۰ كنافصاوهدنب ونج هرتمولیک

 هدنرزوا قیرط یهدنسهزا رپش ییاو قرلوا

 رپش رب یک رس قاتل هدعافتراکلهربم ۱۰۹۰ و

 قوجرب ندنجادلرهش یسلاها ۷۰ ۰۰۰ «بولوا

 «یرلقافوس زین كبو مظتنم «ییاج راقآ هدرللودح
 - انم رب کسا لئام هفرط رب و كسک و هرتم ۷

 عماج رب و و مدت هلمسا نادبم دحسم «یسهر

 « یاخ ۰٩ .یرلیشراح كلشیاو كوب كب «ینیرش
 رب كور «یماح كحوک ۰ . و كوب ۸ «یباج ٤

 رقاب ردا لاغثنا هلمع رول شب ترد « یسهسردم .

 غاب لزوک لو یرلوص هدنفارطا « یتالومعم
 ندنفرط سابع هاشو یربلو مظتنم هلبرلهچغابو

 نانلوارکذ ۰ ردراویرلبارسناوراک لزوک شملپاب

 ترابع ندیناوآ عاونایهنیمو یلهعوا یتالومع» رقاب
 كناربا « ندنراقدلوا منصمو لزوک كب « بولوا
 . رونلوا لاسراو قوس ید هجراخو هنفرطره
 ید رلشاق قاط رب هنا ندکپا ادعام ندنوب

 تعنصییاو قج ۲ . ردلوبقم كبەجتاربا ۰ بولاي

 « بولوا یسهللق يقرب كنسهعدق میانص كناشاك
 ندکساهدررشو ردق هبهجنلک هلواهنس ۱۰۰ ندنوب

 هاتیلک راشاق ریغآ یلهمریصو رلهفیطق ۰ رلوقساماد
 ندرلنو . یدریلیردنوک هنفرطیه كناند ؛بولساب

 . رلیپاب زج رادقمرب كلەلوم قحن یدمش
 یرلک ایهماو لیم دلوبیند هف راعمومولع كرایلناشاک
 ابداواملع قوجكب یرب ندیکسا هدنرلجما « بولوا
 8 ۱ ردهدکمشنت موبلاو « شمشش ارعشو

 دهدکعا رشن را ۲ یخ ۰ بولوا یسهعیطم

 ندفرط هدسز یسهجوز دادشرلانوراه كرېشوب
 مدقاساسا ریش « هدهسبا ئور ینیدنل وا نا

 . ردشملوا رعت ندنفرط اهلاراشم هکلب « بولوا

 یراب رقع كوو هاس . رىلنىد ( ےک کک

 ۰ ردقوح

 كنقرشنات مت نانلوب عبا هح 3 2

 كدنقراب «بولوا رپشنر و رعش

 هنغامرا ) مرات )و هدنسیغلامش هرم وا ۷ ۰

 هلرکید مانو وصلیزق نلیکود هبایرد دنقرای عبات
 هدنعافرا هرم ۰۰

 لوط ۲
 هدنرزوا كنابرد ۳

 هلا لاش: ضرع ۳۹۲۲۷ ۸۰ و

 شا دل ۳/۳۰۰۹

 . ردعماح یلاها ۰۰۰۰ و مقاو هدقرش
 هللانیچ و هدعقومرب رادلوصحمو تبنمّطاحم هلرناوچ
 و لانحهدنسهزآ ناتسناغفاوناتسکرت

 ةطقن كنلو ناوراک چاقرب نیلشیا ندرازاغو یه
 .قوسدلرکو ترا درک « هلغل وا عقاو هدنعامحا

 ها لوس یر ندیکسا ندنرظن ةطق شیلا
 .ردشٌ وا مکحت هلتاماکحتسارل هبتکهدنفار طا« بولوا
 (یشهنیل ) یر «بولفا بک یھ ندد ییا ریش

 لیزق هدنرلهزآ و ٤ ریلید ( رپش کی ) یرکیدو
 رہ « رونلوا طالتخا هلا یربوکرب « توقا وص

 فورعم هلکغد ( رشیسا ) هدرا زاك دا وک تم

 نالوا شلدا هرصاح ندنفرط كنلروعو قالو
 ویدادغب ؛نیدلالالجدیسو یرلهبارخ دارغشاککسا
 هلقدنخ و روسرپش ۰ روینل و یرلعماج هاشد اپ ترضح
 هدنرزوا كغدنخو یسوق کیا« بولوا طاع

 وص ) هنک هدلامش ندرلنو هک « ردراو یر ول

 . رلرید ( یسوبق موق ) هنیک هد وجو ( یسویق
 هل راناکد ندفرط ییا هداح 3 وبق یياو

 . رویدبا لیکشت یییثراچ * بولوا طاحم
 مس كکببوقعی یزاغ قلا 1 هدنسیقرش مسق

 هن 0 ابر نانلود ینانوق تموکح مویلا بولوا
 یارسناو راکرب كوب شملپاب ندنفرط هبلاراشم
 ره ردیسهشا دوس كا كرغشاک هک ردراو

 .ردیراعندترابطو تفاظنو یداعكب یسهشا رتاس
 كرل هجاب و غاب لزوک هدنلامش مک ۳

 نالوا شا تافو لوا هنس زویکیا هدنسهتروا

 هجاروا هک« قوت سایر ك ( قاقا ترضح )
 ضایو ام "اراخ ۰ بولوا یوم هاکترایز

 یسلوح . ردانب رب منصم كب و نیر هلرا بنیچ
 ید دحسمر هلا هسردمر و هاقناخرب هدنلخاد

 هعاقرب هلیمسا ( غابلک ) یدهدنتهج برع . ردراو
 هدنمکح یسهعلقخا كربش هنبک ریشیکی ( رویللو
 « ردطاع هلراجرو هلروسرت كرکوت < بولوا

 كلو . ردراو یسوبقرب ندنتمج لامش ز زکلایو
 كکب بوقمینانلوب یهاکتماقا كنيلاو یدمش هدنجا
 دجسم مماج لدبم ندهناخو یسهرتاد مرح هلسارمس
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 . ردراو یشراجرب هافرش مماجر كوي هایمسا
 ندنفرطرقا ازرمم هدنح رات ٩ ٩۱ رفشاککسا

 برخ ا یسهب راحت نالوا هل دیعس ناجا

 یسقنلنید ( ریش هنېک ) یدمش هنیرب « بوللوا
۲۳۹ 



 شا ك
 هسیا هعلو جا نلئد کت 1 ید شملوا سیسأت

 ندنفرط رایلنیج ناناو اح هتکلم لوا هنس ۰

 نالوا روپشم هلیمسا یزاغ قلا ۲

 كب بوقعی ناناوا دای هلیمسا ( تلود اب ) هدنلو
 كرا یاد ناتسکرت نوت هدنخشرات ۰

 ۰ رد وا ا

 ‹ هدنغیدلناط ربما ندنفرط یلاها « قرهل1 ندنلا

 هنمیکح و میسوتو نیبزت ؛بودبا ذاا تختاپ یرفشاک
 ؛بویمروس قوچقلود «هد هيا شا ته فرص
 لتق «هدنرلکدنا طیضی و تم قندکی رااح

 هدهناشکن و زو هنارادغ تالماعم ی رو ماع

 ۰ رد رلثم و

 ناکا مبات هنیچ هدلاح یکیدمش رغشاک

 : قاحنسو ۰ بواوا یزک یغناحنسرب كنیقرش

 یو لیزق. مرکشب « یقلابشاط « لاپوا « شوترآ

 ۱۲۲ ۰۰۰ ؛بواوا یواحیغد یرلهبصقداباضیفو
 یسیلاتهاس بم ردیف هاب ۱ اه لایق

 رب بیرق هراکبزواو فورعم هلیمسا ( یرذشاک )
 هلترارثو تعارز « بواوا بوسنم هنتبسنح كرت

 نخ رنو . ردموقرب اف ناقشیااح لوغشم

 نيج هوا یراقاطرب « بولوا رشتنم ردق هنتسح

 - داو لیا « قرهل ریدلاقنداروا ندنفرط یتموکح

 كن راتکلم هدیفاطرو ؛ سوا ناکسا هدنراپ
 هناغرف  تولنغاط هدنکیدع هنیلا كل رلراح ندلکب

 قرفتم هدنراتهج یطسو ناتسکرت ردق هدنکشاطو

 ند رته كاش برع یسضارا . ردهدقعل ون

 ترابع ندرلهووا مفتح طاع هللا لابج كسکوب

 ید یر رثا زو طو قلموق یا رب وط < تولوا

 قددروک .ذم لابح . ردتدنم یخ « هدهبیا یواح

 .نوغوص : یرابنا هحیلشاب بونا رلوص قوجرب
 دوخایوصلیزق « ناموط « قو وط دوخاب قو وص
 -ارطاكراپنا۶ ۰ ردهرئاسو رایناع « ایرد رفشاک

 (ینیرآ ناخ) صوصخ هباوراو قس ی یضارا یهدنف
 یعارز . ردراو هدلودح یملص رب كوس هایم سا

 ییانص ؛هدهسیا لکد یرلبا ردق ی كنغاحنس دنق راب

 ی یونس هدنرراوحو یضشاک « تولوا هدایز

 حارجاو لامگا و ابق هدنتمبق قنارف نویلم چ وا

 ردروپشم ید یرامیلکو یاخ كرغشاک یک ینیدنل وا

 « تآ رادقم لبخ یلاها « بولوا قوح یرلاعص

 ش اد ۳۸۹۰

 | لتوق یرلتآ ۰ رارلسب هودو بک « ربذیص
 ۱ ۰ زدلکروا کیا یراهودو یقدایطو

 اب هک
 سنا یو رفع د ردرعس

 هنطیض كن هیسور اریخاتنسهطخ ربماب  بولوا رہن
Nناتو  TED) Eهرم ولک ۱۷ ك(  

 كوك ) ادتبا ۰ هلناع ندنراكتا ( غاطالا ) هدنلامش

 یرغوط هقرش هدعب و هبیقرش لامش هلیمسا ( یاح
 ( وص لیزق ) هحشا ههووا ندرلغاط « هلنایرح
 « كرهدا ادب تعسو هرتم ۲۳ و « ربا ۲ ینمان
 هامانایرد رغشاک « رورلادعب ندنجا یرهش تا

 ؛ رولوا بصنم هایرد دنقراب  هلماود هدنتماقتسا

 ارد نو هدیغاشا اهد هرتم ولک ۱۸۰ و

 . رلردیا لیکشت ینغامریا مرات ۰ دارهشلرب ها

 3 تولوا هداز ندهرنم ۲۳ 4 ۰۰ یسارح

 .ردبالیکشت راقلقاطب یلزاسو رللوک قاطرب هدنلفسا

 تكلهرتمولیک ۱۰۰ ندنغات «بوشاط هدرا كلبا

 ۰ راصاپ یرلرب نالوا ردق هبهفاسم

 كوشك ییا ندنسارعش نارا 1 6

Eاق 1 ) یسیجنرپ ۰ بولوا یصلخم ۱  
 ید ا اپ ۰ ردیلناهفصا ( ردیحن لیعامسا
 .دنک« بولوپ هدنتمدخ كنهب وفص كولم «اغارامعم

 و ؛ شتا باشا هیضام سابع هاش ید یی

 ۳ ۱ ه ردشل و ترپش هلمتایوحم

 دراد ارآ لد دق نآ هک هولجره

 دراداجفلا نوچ هنبس ٌهحفصرد
 تساروبچ زا وبکذم فل زهتخ وآ
 دراداهفرطهچ نیکتر عرصم نیا

 هاضققیرط ( فی رشد2یضاق ) 17

 2 تب وش ۰ ردشم وب كلاس

 مراسمرش دوخ نیذوخ ناکزمز
 ییانحتسدز تبیصم بحاص وچ

Eنمادمه داز رطاش -- 

 E FE ۱ یدنفافشاک

 کیا كره شيت ندنملق ترادص 0ک < تولوا

 ىس یاقق ترادص و تاتکلایسر هعف د

 لقن نایاش . ردشعا تافو هد ۱۱۸۱ و ؛ شلوا
 . یدمهنلوا سرتسد هن رعش

 ا 6 بولوا ندنساربش ا 1۷ و
 ۱۰۳۳ «هدلاح ییدلوا یلناشخ 3“



 ظ | دل

 تب وش . یدشعا تحاس هنات سدنه هدنحم رات

 : ردکنوا

 تسا كح نم زایئاب ارئزات هکسبز
 تسا كنو هشبش وچ تب وتو امنایم

 تعحایصهدهنسهدام « ظعاو نىسح » ]

 [. هلرویب
 نب قازرلادبع نیدلالاک ماغاوا) ۱ ها

 بول وا نداملعربهاشم (نیدلالاج 1

 :شقارب تافلأت قوحرب هدمولعر اسوثیدح و هقف

VNردشعا تافو هدنشرات  . 

 تعح | رھ ەنسە دام« مظاکیس وم 2 ] ۱ لاک

 [ . هلرون

 :. ردیصلحو

 «بولوا ین اشاک (انیمانب مظاک ازربم) یسجرب
 لخاد هنکلس یایشنم كرکلاع «هلتلحر هناتسدنه
 «همان ریکلاع » كنسهلالس هیلاراشم هاشو ؛ شلوا
 ۰ هدهسبا شمالشاب هغم زاب ی رات موظنم هلرنا ونع

 :وا تب وش . یدشملوا عنم

 ام تمسق نا نادخنز هاحزا تسي
 دد رکبم ناب ترسحز هک ی ربغ

 قداصاق ۲ « بولوا ی ( ) یسیحنکیا
 .یدنایدرک اش كناخ دعس مکحو لغوا ك.قدص

 ۰ ردکن وا تب وش

 مدنش ییاحز هناتسم هلال ك

 درا دن هناحبم هکر هش نآ دوشنار و

 ردیح دهتجلانب مظاک ےکح ) یسیجنچو اس

 «بولوا مماجیابط هلبارعش هک ( ینجن رادتشط ىلع
 ات ۱۱۰۰ و ؛شلوا رهظم هنناونع كلااقذاح

 هلمناونع « همطاف همان رف » ییدتا لاکا هدنشر

 . ردشقارب هموظنم رب

 هن ( مظاک ےکح ناییلاحیسم ) ی

 EES كرىكملاع ا بولوا ندارعشو اطا

 هنسیوتثم كن رلترضح یور نیلالالحو ؛شفلوب

 «یدمجاتحالم» ۰« هناخ یر » « هناخ هنیآ « ادیلقت

 فاصوا» و « ید#شلک» ۰6 یتسو تحابص »

 چ وا کیا ۰ دھر ی رل هم وظنم لناونع « یحیسم

 تافو هدنحرات ۱ ۰۷۷۰ ۰ ردراو و یاود

 3 ردشع |

 دجندرد س

 ظا ك ۳۸۱۱

 زرت بولوا ندنسارعش ناربا ۱ | یظاک
 «شماثاب هدناشاک :هدلاح ینیدل وا

 :ردکنواتب وش .ردشعا زاهتشا هلتبس یثاکو

 ستم هنبس سقق رد هکل د عنا

 درام داسص هناخ ارم رخ آ

HEقدهینامع ءاملع نیرخأتم  
 بولواندنیطاطخ و یدنفا مظاک

 رک و تالاس هب یملع قیرط .ردل وا

 :ردکتوا یار وش .ردش۶ءاتافو هد

Ê la Ek, 

 مالوا ناشیرب هاکفاز رس رکف

 مالوا نازوسهلیا راسخ ر شتآ ره

 رادک | رحم قیرغ هد م4سل وا

 مالوا نادا تسر تسد شک تنم

eا راف (سیموم) ۱  
 ء«بولوا یزارفا رس كن هینمع مط

 هجن وق هدقل د وان را هرددنناع هدوڅو هن هله

 یرد «بولک هاند هدنځ رات ۱۲۳۷ هدنسهبصق

 ندلیصح رادقم ر <« داردلک هن داعهسرد رکن نیسح

 هنسهطوا همهم هدعب "هنماق نوا ناود 1

 -اتک هدعب و ؛شعا تموادم هنملق یوتکم هیلامو
 دادعتسا ؛بولوا لخاد هنکلس هصاخرک اسع هلت
 هدعب و لا هشاتک اول هدندم زا هلبسح یسعیط

 ر كلترف ارد «قرلوا لخاد هبرح فنص
 كنتده یلنابز شنا و ؛ضشعا زارحا یتسهفیفر

 باتنح تیب لها «یدبا شماغوا هتنارثأت" شعب

 « بولوا باستا هترط و قبحم ترفو هبیوبن
 .ردقلعتمهناحانمو هنو تعن یمهم مسق رب كن راءشا

 . ردشعا لاحرا هدنداعسرد هدنلئاواضاح نرق

 : ردندنرامشا “لج ةعطق وش

 لزا یایرد هليا تبح داب بودبا شوج
 لج هرزوا ك رود هنا دهشرهوحرب یدلوا

 يراکنرلوا بوروآت یوهفا رص یدبد

 لع رو هنیرب دم رو هرب

 و هدنغاحس و تیالو دادغب ۳

 كاش ردقهرتم ولیک ۱ ۰ دا دا دغب ۱ هم ک

 ولیکه ندننیع لحاس كنهلحد قرلوا هدنسب رغ

 «بولواهصقرب یزکسع اض

 اه ۰ هرز وا قا هایش یروصقو ییس کس

 مظاکی سوم ماما نالوا یس هیمسآ بیس كن هبصق «یسل

 3 مقاو ه د هف اسم کل هرب ۲م

 روعمكب و داوس هدنرزوا سهرت د(هنعهایضر)



 فا كل :

 اج رب ےسج ہدشاپ كنەبرت « یدبنک نیزحو
 صوصا لع و ندفرط سم . ردراو قر

 بانج ٌهبرت « بولک راوز قوج كپ ندناربا
 هدنروص یاد هیمظاک « هلکعا ترایز فاما

 یاومارت رب هدادغب .بونلو ولم هلنیحایسو راوز
 كنهصق . ردطو هایسسوش هبازآ هدر و

 مظعامامایغد هدننیب لحاس كنهلج دو .مدنسیشراق
 هجراینسهدیساروا «بونلو یسهبرت كانیرات رضح
 هلتبسانم هاکترایز هیمظاک .ردهاکترایزرب هج ربآ

 . ردهصقر کی شئا لکشت

 تونج و بع كدادغب یساضق هبمظاک ك

 « هللساضق دادغب سفن الاش « تونلو هدنتهج

 نو ۱ هلتعاخبس E و هلیتاضق a فرش
 میلدهنب ید ابر «هایساضق ملدو هایغاجنس البرک
 یسهیونح دودح . رددودح هل رلاضق اصحاسو

 یسهیحطس هحاسم < ردشلر |هلیسارحم تارف

 یسهیرقه زکلای ؛بولوا ورتمولیک معبر ۷ ۰
 ۱۱۱۰م E E شش و
 «بولوا رادلوصحمو تبنم ینیضارا .ردراو یس

 یونس «قرهلوا هبزآو یادغب ینالوصحم هحیلشاب
 لع . رينا تالوصح بيرق هوایک نویلم ۰
 را E تیصاس هک وا
 یرلرب نانلو هدنرزوا یرالودج هناوضرو دو

 « بولوا هجقوج
 بک سم ۲ ھپژ

 هدیسهیلها تاناویح .ردتبنم كب

 و یک

 رغص ۱ ۵۰۰ « هدنام ۲ ۰
 هان رهش هیکفلس یسا .ردنرابع ندریکی ۱ ۵۰۰و
 هداضق لحاد یرل هبارخ كن هع دق ندم صع! اه د

 2 توس ۲ رخ
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 ً رددد:لوا د وهشم

 كونج یاش رفا ( 0۸۱۳۵۵ ) ۱ ا
۵ 
 كوس نانلو هدنس هبق مش لحاوم 1 9

 رېن ( زبماز ) رلنو «بولوا مسا نلیریو هموق رب
 ۔ودح یورپ دنما ند ونح زا كنم ینیظع

 ىن رللوح و هل اب لخاد كناقرف [ ندارد بلو هند

 ارا نالوا دتم ردقهن راترص لارج لسالس نارب ۲

 راز هرلن ول مسا ول لر ا هدهعساو "یخ

 هلمتقو هدرلارواو قاشا هن راتهج بهذلا ةلافس و

 ندنفرط یرابرع نا و نع ندا ادیب رلرحهم

A۱۲ فاك 

 وا رلیلزیکترو هدعب « بولیریو هایمولعم یانعم
 . ندنزغآ دكربرع هدنرلکدتا فشک یلحاوس

 هیفارفج «كرمدا نط لع یمسا وب یرلکدتیثیا
 رلرفاک ۰ ردرلشقا لاخدا هنسهرص یناحالطعا
 رشتنم هدنونح كناوتسا طخ كنسهعطق اقرفآ

 هسیلشاپرلوتناب ؛بولوندنسانجا ( وتناپ نالو
 « ووزاب : هدرلنوب هک . رلردمسقنم هقاط چ وا

 هدنلامش كرارفاک رایلحاس .رد راقاط یلحاس و رفاک

 ید رلوتوزاب « هدنرلتهج قیبمازومو رابکنز ینعی
 یابتنم كناقبرف۲ زکلای .راروینلاو هدرلفرط چا
 وتناب رل( توتنوه ) نانلو هدنسییغ بونج
 رل رفاک ۰ ردسنجرب یرتآ 6 تولوا ندنرلاط

 ؛رلردهدنکنر ربقاب ووق «بویلوا هايس نوتبسب
 و اس « هدهسیا قجر وق یرلحاص ردقه هو

 وط «زودیرلنورب .بویلوا یکی كرایجتز یراندب
 یاضعا نوتب و كحوک یرلزغآ .هجنا یرلقاد
 تسردنت یرایدنک یارب هاغاوا بسانتم یراند

 یرانو راحایسضعب «ندنراقدلوارلمدآ لیو نوزوا و
 .ارتلکبه و «هبیشت هرالکیه عنصم شلکود ندجنوت

 یه . ردرلشعا دع نایاش هغعلوا ذاا هنوع هراش

 ك نالا «هدهسیارلمداروسحو د كب ردقهب

 ناه یرداقو كکرا .رلرواشای هدلاحرب یثحو

 یراکدتیا تغابدیرایدنک هنیرلهقرا .بوزکق الپج
 -وا رب ییرارب تروعزکلایو «ربل | ییرد ریغیص رب
 یرلحالس .رارتروا هلبیسهحراب زب ايو یرد قف

 یرلقد ۲ ردقهغازوا كب هات واهم و توق رب كو

 سو ناقلاق رب ندرد نوزوا هجنرایوب هلقارنح رب
 مقنم هبهشاط ج وا هحیلشاب .ردنرابع ندزویوط

 .راردفورعمهلىرامأن وغنیفو اسوقاما ءولوژ «بولوا

 هدنرلتب « هسیا ینبم هببس ه یه «راوغنف ندرلن و

 .ریلبنالل وقیکهلوکو  ریسایرث؟ ۱ بول وا رقحكي
 ا هج هیمییطلاوحاو ناسا
 تبارق هد هل رلرقاط اب ات وا )ا

 و هوزا و كا یرلرب .ردقو-كب یراتہاشمو
 سنجلا فلت قرەلوا بک ره و راب و غاط
 .هسونح تهح « هافاوا یراح درک هیراج هامو

 ههراح ماقا هدنف رط لاسو هر هل دتعم ماقا وا

 هددهسرلس هلوا لصاح یعاونا كنال وصحم صوصح

 بوک | نوتوتو یراد رادقم رب زکلای یرلیدنک



 فا ژل
 و دارت هن رلیراق هد یهفبظ و و و اغ هلکمحم

 و ندقلنابوج یراتلوتشم لما . كرمدا لی
 «هدلاحینیدلواترابع ندکملسب یرلیروس تاناویح

 برحزکلای یرایدنک «هلکرتهراقج وچ هد یبهفیظ وب
 رلکمحما نوتوت لو بوروط لبنت اینک او هلوا و

 لوا ندنلوخد هرلاروا كرلزيلکنا .رارریک تقو

 یدبش ؛نکیا ترابع ندرلربغیص زکلای یرلیروس

 .ردرنشقا ادیبیخد یرلیروس هلکرخو ی «نویق
 < كشميش ءروماب و هبیونعم قلاخرب ردقه ىه
 .داقتعا هنرودص ندعبنم وا كلاوحا یک راک زور

ESیرلصوص نیا و تدابع هن وکر ها  

 اعم ضعب یراننیک یکه یناحور ءاسؤر .بویلوا
 م.ذ یغد رلنابرف هدشناجناو ارجا هیرحس تالم
 كن هلمسقه «بولوا مسقنم هب ه ددعتم لئابق .رلردبا

 -وا نک اس كرارفاک نوت .ددواو و ۲
 وایک ۲۰۰۰ ییوب هبونج ندلامش كرلرب یرلقدل

EEEهلا >°  Iوا یر  RE 

 نانلو ه دنتح یک یاعدا دزبکترو هرد

 - رفاک نالوا هدنتهجلامش یب .دنتکلف قماروم
 وب نوکوب لصاا . هدلاعییدناوا رظنفرم قدر
 هدننونح كنس وق (آوغالد) و نانلوا قیرفت هلمسا

 مق ۰ ردمسقنم هب کیا موبلا یتکلمرلرفاک نانلوب

 یطبض كرازيلکنا یرب ندنخرات ۱۸۶۷ یسیونج
 0۵1۳0116 یاتسرفاک ریلکنا ) ۰ بولوا هدنتنآ

 .هیطسهحاسم كلوب .ردفورعم رلکغد ( 0

Ne۱۱۷ ۱ ۰ هیسلاهاو ہرتم ولیکم ب رح  
 زلكناك چاق زکلای هدنجا ۳

 اط (وفنیف) هجیلشاب یروصق «بوللوب یلکنملفو
 هسیا یمیلامش مسق تارو نم تلف ی ق

 هلمسا ) Cairerie Propre ناتسزفاک لقسم (

 ندنخ را ۱۸۷۰ یدو .هدهسیا شلوا فراعتم

 هباضق ۸ ؛بولوا قحلم هنیرجهم یورب دیما یر

 9 یزارومأم زالکنا ی ش «هدلاح ۳

 و . روشوا هرادا ندنفرط یس اور و

 و ر 6۱ ۰۰۰ یا هحاسم
 ( لانان ) هدلاح و .ردیشک ۷ ۰ ۰ ۰ یسلاها

 ۔ھ اج تحت كرلزيلکنا هنو ناللو هدنلامش كن رحهم

 .وز) نإ هظفاع ,یلالقتسا مولا د
 ,ردقوناتسرفاک لقتسم هقشب ندنتکلم (دنالول

 فال ۳۸۳

(Cafrerie)هب هفت هدام ]  

 ۴ a ناتسرفاک
 هدنتهح قرش لامش كناتسن اغفا

 دلت امیونج كنلابح ا ناتسرفاک
 رب عقا و هدنسداو رات وک عبات هسرپم لباکو هدنس

 هروک ذم لابح ندنتهح ییرغلاش «بولوا هطخ
 لامش «هدلاح ینیدلوا نت ندناشخد هل رلترص

 یرغوطهنسهطوبضم ريغ تکلم ریماپندنتهج قرش
 عبات اسا زکلای هناتسناغفاو طوبضم ریغ .رینازوا
 دم ردقهرلورن « هلغلوا رب رب یشحو و قلغاط

 ینسهیحطس هحاسم ِ هلبماع ینیدل وا
MNT ۰ا  

 یرللم ضمب e ۲ هدرلرادقم فلتخم

 وا كب یرلشدق ,هلقلوا كسکو لدهرتم 0 ۰۰

 لبخ یرازای « هدلاح ینیدلوا لتدش كپ و نوز

 .اردا كرلهویمو موژواو تابوبح .بولوا قاحیص
ETندنفیدل وا تبنمكب یسیضارا «هدهسبا » 

 وس ربغیص و یک یتشیعم رادم هجیلشاب كنلاها
 باولاندنسیرد درک نالوا لیو هايس .ردرلیر

EENترهش هلیمسا ( شو هايس ) هلتبسانم  
 رب درفنم هدنراغاط یر ندهن وا رنو .ردرلشم لو

 « ندنراکدمتا طالتخا هلفارطا « بوباشای هدلاح
 موسیلا «هدلاح ىراقدلوا طاح هلبا هیمالسا كلام
 ا یرلتکلم هلتتسانم وو ؛ردراشم همتا ادتها

 رانو . ردشملوا هیمست ( ناتسرف
 اباق قوح رو هقاط ۳ هدنرهدار یثک

 ید یرلبه ذم ۰ بولوا نده زآ ما وقا ی رایت

 هرایرب و نج .ردذوخأم ندنریطاسا (ادو) یکسا
 رواکنج ۰. ردراو یرانییآ بیرغو «راربناتبا ید
 ؛ رلرولوا لوغشم هلدیصو برح «بولوا رامدآ
 قوج یصقر . راریقارب هنیرلیراق یراشیا نوتو
 . رلروس

 دارعش ناربا (رصان نیدلالالج) ۱ كرف ا
 ۰ ردن زغ ۰ بولوا ندنس

 0 .ردشلو ترهش یوم

 : ردندنراعشا هلج تب ییا وش

 درب تسد شنان رک شردب

 درکت رد شنا وخ رک شربس

 رد یاهتسد دوز هررد

 رس یاهمشچ تسچ دنکب



 فا

 نوت ام هدرصم (یصعا) اک
 ۔وا یسجندرد كنكولم e و

 نالوا یسسوم كنهروک دم "هلالس لصانع بول
 یسهلوک یجنز مداخ شل هولا ۱۸ دلدیشخا
 لا راشم «هلبسح یسارفو اك ذ ترفو : نیا

 روج ولا .بونلوا نییعت یصو هنیرللغوا ندنفرط
 شم و و یراکللاریدم هدنرلنامز یبعو

 کم ندکد سا هرادانسح یرصم هنمات درلن و

 دالوا هدننافو كدشخا ی ىلع هدنحرات ۳۵ ۵

 هفلخ « ندنفیدلاق هسمک قیال هتموکح نددشخا

 یو کج راجح و ماه و هم قو هل عیطم
 لالقتسالاب هنسقجم رو :ضشع وا هلاحا هتسن لنت

 یا هلناونع ( داتسا ) هدریانم بوروس ا

 . ردش۶ا تافو هد۳ ۰1 کس ندقدنلوا داب

 هنس ییا ید دیشخان لعن دما ا ندنوب

 هنلا كن ومطاف N هدعب «بوروس مکح ردق

 ۰ ردشمک

 ی هد هدناتسدنه زا

 مداخ كنمحلخ ندلاءالع ناطلس 11 رود

 ۷۱7١ ام ندندالواهلیسیدنک «بولوا نیس

 رب * هللاسولج هدنخرات
 بسامهط هاشو ندنسارعش نارا ۱ : 6

 دابود را ءبول و اندن ریشنم كن وفص

 .یداراو یراهم هداشناو رعش .یدا ندنرلازرم

 :راتکتوا تب وش

 در کرم را ین شوت تدم

 نم ادو لدزا ربص ول ایادوس درب

 نم"ییاوسر بجوم نم" یربص یب تشک

 اوا الا و, ید ابرهش ناسک ےک
 ؛بولوایرب یمسمهلیمسا ( یلعتیافک )و صلختم
 قلوا یمهجرت كنهشرش لئامش ؛ردیلداب ۲ دارم
 .ردشمزاب هموظنمررب هلیناونع « داخ رام » هرزوا

 0 دانا ات ۱ ةافکلا اک دل دابعن اص شر ز ۰ ۰
 [ ۰ تعحاصع هب

 ربهاشم (ناعلسس دمج دلا یح) ۰

 هدنخ را ۷۸ تالو نداملع یجهبفاک

 ندکد سام ولع لیصح هدفرطو و ؛ شم وط هد هغر

Eکلام شات او هد زر رت « هلتلحر هم رابد  

 مولع ءهلباهدافتسا ندنرصع یاملع هاشم هدنارا

A4م |  

 راد 9 ندقدنازق لوط دب هدهبلقن و هىلقع

 0 شلوا لوغثمهلسب ردن هده ها كرد دیک هرصم

 ندنسیدنک یغد یطویس نیدلالالج ریپشفلومو
 كاتشهو هفسلف و ربسفت و ثیدح .ردشعا هدافتسا

 لییخ رب . یدا ندمولع ییدتبا لافتشا هدایز
 سیردن ینس « هیفاک » قد تالا نیا تقو

 .ردشلوب تربش هلیبقل ( یجهیفاک ) ءان هنکیدتیا
 و حرشو نم هدمولع راسو وجو ربسفتو ثیدح

 .ردراو یتافیلأت قوحر قرهلوا تاقیلعتو هیشاح

 هدنتهح ربك ی ارضهداصقا برغم ۱ و

 نیمللم « بولوا هبصق رب کسا ] م
 و یراج ۰ رايو یتشذم كنک و لم نیلعب اس ینعب

 هاروا . یدا قوح EE دا و هخلسا

 یسیرد ككبیك سنجر ناند طل قرهلوا صوصخ
 «قرەنلواتغايد هلغوق یثوق هود هدهصق و

 لوبقم كب نالیتاص ردقهنوتلآ ۳۰ هدرغم یره

 .ردروطسم ہد ۹ رع ا ران اقلاق

 ی لایت كناتسدنه (12۱01) ۱ 5

 (نؤالج)كنتلايا(یسناج) ندنتالایا ] ې

 كنک قرهلوا هدنقرش مو و و هدنغاحنس

 هبصق رب هدنرزوا یربن ( هنج ) عبات هنغامربا
 و هښا ضعب لزوک .یسلاها ۱۰ ۰۷۰ «بولوا

 هاشرک | .ردراو یرل هش راف دغاکو رکشو را

 ی تلایا «تولوارویعمو كوس اهد هدننامز

 , یدیا

 ۱۸ ندخلب و هدنرزوا نوحیح ۱ فلک
 هعلقرب نبتم كب هدهفاسم قلخس رف

 .رودبا نایب یوجتوقای ینیدلوا هبصقو
 ءامدق كدنه ( 2

 یجنرب * 4 a ۱ سادیل اک
 .اسا و راتو : شماشاب هد دالیم نرق یکنکیا او

 هموظنم چاق رب هدنناسا یرکسناس راد هربط
 رنک ۱۰بولوا دودعمندهختنمرا ۲ هک ؛ردشقارب

 .ردشم وا رشن رار هل رانتمو هجرت هسرلناسل اپوروا
 وا واما ناتسدنه 1

 e E ۱ شع اک
 نکد ندنفرط یردېو ؛شهغوط هدنخرات ۷
 هدنمرا ۱۱۱٩ ۰ یادم زا بصل نکا



 ما ۳/۸۳۵ ماك
 هرکص E «بولوا فاخ هرکب وا ندلافیس هم رت بحاص ه د هب راع نالو ع وتو هددانآ ردبح

 زدم فا لوتقم

 تموخح هم تا اب اب تفت ی
 یغواكهاش راب نروس ۱ ازرهمنام اک

 ولح هج كلوب «بولوا یردارب كهاش نویاعو

 هنکللاو هل زغ و راهدنتو لباک هد ٩ ۳۷ هدنس

 ٩۵1 و . تعزع هزاححبناج و هارد

 تعط ۰ ردشعا تافو هدهار یاثنا هدنحرات

 :ردندنرامشا هاج تب وش .بولوایخد یسهبرعش

 دنچ ییا د مرداد وت هار ر همشچ

 دنچ یاک ام بناج یېن هک دش نآتقو

 : ردیصلخحم كناذ شب ندنسا رعش س رف ۱ ام

 تیب وش بولوا یلزاریش یسیجنرب
 :ردکنوا

 تسوت "هزمغب ام رازاب "یر رادم

 تساهتفخ امت تساهتفخ وت ےشچ هک د

 هرک دن بانج :تواوا لئاسا تخت

 تیب وش . یدبا یسهداز هربشمه كنيشاک “قت ريم
 کوا

 دشن رکه ولج شهکن نمیوسب رک ره
 دشن ر كن زا نم نوع وا مش

 وا یلزارش ( نیدلاحلصم ) ییحنجوا س

 “رانك تب وش «بول

 ماماد هدد نوخ زا وت قارف بش

 تساخر نبمز زا ماوت هک تسرب نانح

iN۰ بولوا ندننافاضم ونهکل یسجدرد  

 و ؛ سملو هدنساشنا تمدخ كنتموکح زلکنا
 :ردکنوا تب وش .ردشا تافو هد ۱۲۳۹

 دان دروآشدق زا ورسو مفر نجدد

 حبص مد دشاپ مد روش زا لماک

 ( ناخ تادبع هلودلاءام ) یسحشب

 :ردندنراعش | هلج تب و2 بولواندنراب اوت ناتسدنه

 مدرکیم وترس درک هکر تشذک

 تشکن وترطاخ درک م شدرک زونه

 (دمندلارصان یاعلاوا  كلم)

 «بولوا ییحنشب كنهسوا كولم لم

 كني ويا نیدلاحالص نالوا یسسؤم كنهبويا تلود
 لداع كلم یردب هدنحرات ٦۱١ ,ردیسهداز ردارب

 لها نالوا شا طرض یطایمدو ینهلسلس نت

 رک | یازغ ۰ بودارغوا همازرنا رب كويب یلص
 درط ًاروهقم ندبرصم ةطخ یراکنرفو ؛شقا
 وا « بوک هنتهج ماش «هرکص ندکدتبا جارخاو
 اهرو دما ندقترا ینو ؛شمر و ماظن ید هفرط

 و زاحح ید یمظعم كل« لغوآ بول |یرلتهج

 ؛هلیسل واقفوم یغدكنو «ككرهردنوک هنطبض كنع
 لصاحلاو ؛شالوا دای هد (نيمرحملامداخ) هد هبطخ

 ماش ۰ بودیا نیمأتو عیسوت یخ یتوروم كلم
 یخ هنرلبقوحلس مور هدنزفسجن کیا هنتهح

 توآ  هکتش ls ءهدنحرات 1۳۵ و ؛شااح هلغ

 ثیدحو هغف . ردشعا تافو هدقشمد «هدلاحینیدل

 بو یحاص یوط دب هدمولع رباسو تایداو

 املع مگ وان ء هلغلوا تاذرب فراعم یاحو املع

 ثحابمهلرلن و هحیکره یخد یسیدنک .بولوا ابداو
 رب هدننرصقلانیب .یدرونلو هدهیملع تارک اذمو

 هنساشنا تارمو تاریخ قوجر راسو ثیدحاراد

 . ردشلواقفوم هنصيصخ فاق وا یتیلکو

 تم وه درضم( نانقش تن کلم ) ۱ 1۳۳

 نوا تک ارتا نامالغ نروس

 نیدلافیسو ىلغوا دلرصان كلم .بولوا ییجد
 كلم یردارب هدنحرا ۷۰ .ردنوروت كن والق

 نوازکلایو ؛شلوا فلخ هلیعایسا نیدلادامع حلاص

 VEY دک ندکد روس وک ا یا چ وا

 ندلارصان یردار ف < قرەتلوا طاقسا 9

 .یدشع وا دامقا نسح

 ناکمتنح ( ۱
 TA یدنفالماک

 كثلاث ناخ لس ناطلسنایشآ سودرف هل دبمعرخاوا
 شللو هدهیمالسا تخیشم دنسم هدنرلتنطلس لئاوا
 كندنفا نامع ندرودص ؛تولواند هبلع تل ودءاملع

 دیس دیبش مالسالاخی# ندنفرطیمهدلاوو یلغوا
 ۱۱۱ «هدلاح ینیدلوا یدیفح كدنفا هلا ضيف

 لیصحت«هل استا هسیردت قیرطو + شاهی اینده دن رات
 ۱۱۸ ۵ « كر هديا بتا مطق رک ندکد تسامولع

 هد ۱۱۹۱ « هنساضقهطلغ هلیسهب اب فی رشسدق هد

 حح یافیا ؛هلبصت هنت ولوم هم رکمهکم هدعبو رصم
 لوساتسا هد ۱۱۹۹ :هرکص ندکدتبا فبرش



 ما ك

 هنس وا هنو فارشالاببق هد ۱۲۰۰ و یسضاق

 ءوا یرکسعیضاق البا مور هد ۱۲۰۲ و یوطانآ

 هدنلزعیجرب كنیدنفا یکم دم هنس وا هن بول
 هنس قجرب و ؛شلوا اقرا هی هبمالسا تخبشم دنسم

 ملسناطلس «هرکصندکدتاهرادا ییاوتفروما ردق

 .هنل وا لزعهرکص ندنرلسولج كنم راترضح ثلاث ناخ
 مالسالایش یدنفا ینطصم هدازیدبج ینلخ «قر

 ید هچرتبحاص هدهرص ییدتنا دیعبت یرللوزعم
 كن دنفا کمو ؛شهلوا مازعا هناشک نالواینلهبرآ

 هلدوروهبداعسرد «قرهل روس وفعهدنتخشم يچنکيا

 ۱۲۱۰ «نکیا هدکع|تماقا هدنسلاپ یهدرادکسا
 .ردشمتا لاحرا هد

 قادر تاب :NEE تم ۱

 صاف 9 ۱ تا. لماک

 دول .ردینوروت كرمعرهاط یتشو یردارب ككب
 هدنشای جنک .قرهنلا هنوام نوردنا رار هلی ردارب

 .ردشعا تافو

 یزرابلا نیدلا ریهظ ) 2
 ايدا ربهاشم ( ریرضلا ۱ حان لماک

 .یدایعدن كرصان یسابع ةفیلخ .تولواندارعذو

 « بولوا هدایز ینامولعم هدلثاوا رابخاو هدتاسدا

 هدنحرات 8۹5 ۰ رد وص یلیلاباال هدا غره

 .هدصق رب تب ییا وش هردشعا تافو هددادغب

 ؛ ردن دنس

 هسنآ دادفب نم سنا والاق و

 راتخ و یوپنام بلقلا نم اهل

 ید اهقیر نم ةلبن اهتلأس
 راسمس فرطلا فیشخالا سیاو

 ناکمتنجرصع ( -- فسو ) ۱ اشاب لماک
 دنسم هدناخ زب زعلادبعناطلس چ

 «بولواندهبلعتلود یارزو 3 هب امظع ترادص

 ناثعیکرک یمع < هدلاح یفیدلوا یلریکبرع لصانع
 كهبلا راشم « قرهنلوا هییرت هدنسهراد كناشاپ

 لیصح ندنرصع یاملع هدر رب ییدزک هدنتبعم

 بک هداشناو رمشوهدنایدا هثلث هنسلا «هلا مولع

 ندماود هنملق نوبام ناودتدمر و ؛ شما تراهم

 « هلبتعرع هرصم بناج هدنخرات ۱۲ ٩ هرکص

 كموح اشابلعدمت هدمب و هنت اتک هبرصم هنزخ

 ینهحوت كهبلا راشم «قرهنلوا بصن هتناوبد تعم

 هب یرکسع كالس هاقلم اقم اق ندکی اقاعتمو ؛شعازت

 ماك ۳۸۳۹

 هنسهتر قلاولربم هدنفرظ هنسشب «هللا لوخد

 هت داعسرد ا هدنحرات ۱۲۹۰ + شلوا لئات

 -واهبحوت یمهنر قلناریمرم هنسهدهع «هدندورو

 هلا هم وح صع ماخشز « هدنتدوع هرصم «قرهلل

 هباشاب لعدم هيلا راشم «قرەنلوا ارحایجاودزا دقع

 ناوصا كرضم ديعص تقو زارو ؛شلوا داماد

 هدن رل رات ۱۳۹۰ ۳ ندقدنلو هد ردم

 مور هدبنفرظ تدم 1 « بودنا لافتنا هنداعسرد

 هیلدعماکحا یالاوسلحم هایسهیاب یکلیکبراکب ییا
 ۱۲۰۷ و ؛شّموا بصن هتفلاضعا فراعم سلحمو

 هد ۰۸ هلبهبحوت یس هنر ترازو هنسهدهع هد

 « هنغلاضعا الاو سلحم هد ۱٩ «هنئراظن تراجت

 "یلاع سلح هد ۷۱ «هنتراظن تراج نا هد ۷ ۰

 هنتسایر الاو سلحم هنسوا هو « هنتسایر تامظنت

 درو 0 2 0ة ندقدتاوا قست

 هد۷۳ و ؛شلوا رومأم ههبلاع سلاح «هللا لزرع
 هد ۷٨ ا ا ارالاو سلجم انا

 اس ہرصم انوذأمو تحارئسا تدم رب لاصفتالاب

 هب هبلاع سلاح هب هد ۷ هدندوعو ؛ شعا تح

 سلح نانلوا لیکشت ًاددحم هد ۷۸ بولوا رومأم

 اروم ام نانلوا بصن هنتسایر هبل دع ماکحا یالاو

 تسایر هدعبو ةلاک و هنر اشاپ داوف نانلو هدماش
 ندهبتر یجنربیو + ششلوا بصن "ةلاصا ههروکذم

 ۱۲۷۹ .یدا شاروسفیطلت ید هلیناشن ییامع

 یا را بوک هامظضعترادص لیلجدتسم هد

 ا هرادانیح يلوذ زوما

 ۱ عابس
 رو 7 ۱۳ لا ص هد ۲۸۲و ؛شفلوا بصن
 رب قرهنلوا شیاجم هلا اشاب یدشر دم نانلو

 هدنخرات ۱۲۹۲و ؛ شلاق هدلاح و تقو ییخ

 رک ابحا اکرتشم هلیسهمرتحم ةر بودا لاحترا
 نفد هدنلاصتا یسهناخهتسخ ابرغ نالوا یرلهد

 كنولنق « بولوا ىت اشنمو رامشا ضعب .ردشملوا
 زرط رب یغد ینسهجرت یتشذکرس قاملت روہشم
 . قوح یاسحاو مرک هردشل۱ هملق هدهنایشغم

 .یدیا تاذرب شیدا رودو ردم

 ندنسارعشلنامع یرجهنرق ی وا ۱ 6
 ۱ ۱ ۰ ردنصلخ كاذبا مچ



 هناولومیردب «بولوا یهنردا (دجا) یسیجنرم

 «هلاكولس هملعقیرط .یدا ناوعونثمو یخیش
 ندنرصع ءاملع هاشم راسو یدنفا دوعساوا

 سرادم رود لوصالالع ۳ ندکد تا هدافتسا ۹

 و رک .یدنا شل وب ید هدرلاضق ضمب و ؛شعا

 ناطلسز وابناکمتنح ینراهمو تامولعمیهداشناو بدا

 ترضحتص «هلغل وا یعومسم كس رات رضح ناخ ملس

 هدنحرات ٩۸۷ ۰. یدشلوالثاث یخد هنفرشیهاشداب ,

 ماما هلینامرف كناخناملسناطلسینوناق .ردشمتاتافو

 شمالشاب هب هجرت یت داس یابمک » كنلازغ

 ینامع رات «یک ینیدمهلوا قفوم هنلاع | «هدهسیا

 .هربتب ید یاتک رب ینیدالشاب راد هاملع بقانمو

 یراعشاییخ و ییئاسرو بیئاکم ضعب عنصم .ردشمهم

 .ردندهلج وا تب وش .ردراو

 جاهنیس قاشع یک لک یک اقی تيا كاج

 جآ هنیزخ ماش هرللوق هلیا ششخ لک

 ردارب تنیدنفا لاج نداشم یسیجنکیا
 هد ٩۰۲ «هکولس هملع قیرط «نولوا یسهداز

 رنک وا تب وش .ردشمتا تافو

 رلکیا لبلب هرب قوب نهریدتیا شوک هلک

 رلکید مک روقوا ےک یدمش یاتسد قشع

 ید (یدنفا یاک دمم) ندارعش نرخأتم -

 «هلدورو هتداعسرد هد ۲ «بولوا له ردا

 هنتولوم دادفب و هطلغ كرهدبا كواس هملع قیرط
 رصمهدعب و هنکلفتفم نواه فاقواو هنتناما یوتفو
 «هازارحا ینیهناب هکمو ؛شهلوا بصن هنت ولوم

 « یدوعسم ةولص » .ردشعا تافو هدنشرا ۰

 ر هلینا ونع «نیمسافلا ضایر» شاد ههقف هم رت یاتک

 .ردشعا دارت راعشا ناولد رم بت صو زلات بات 7

 : ردکتوا مطقم وش
 ایماک هلعیانص هليا خشوم كرعش

 نامز نیمزو مه و هزات یادا رتسیا

 ج ۳ ig كتاذ ؤا 2 عش س رف

 نجرلا دبع انالوم ا دارین یسیجرب ١
 هردشعا تافو هدناهو < «شلوا لئان هنتج كنیماح

 رد تیب وش

 دایپ دمآ ماو یوک زا متفر نشلک یوس

 ذا دمآ ماوت یور لک مدید لک یور

 نا دل ۳۸۷

 تیب وش «بولوا یناجیهال یسیجنکیا بس
 ردکنوآ

 وا مرح شرف هدش ناریسا یاهلد
 وا مدق دزوست هکوش ناور كشا یا

 لسوزق ( هلودلا ءالع ازربم) یسحنحوا س
 هتتمدخ تاهاش رک | .هلتلحر هناتسدنه .تولوا

 ۳۰۰ ندنسارعش یرصع كهللا راشمو 0

 یواح یراعشا ضعبو ینلاوحا مارت ك كنسشک

 ؛شمزاب هرک ذت رم هلبناونع «رثألا سئافن» قرلوا

 «یدمهنلواسرتسد هن رعش .ردشعآ تافو هد ١۹۸و

 تالابا كنبح ( Kian 01-8 ) ۱ دز
 هچ غنای ) «فولوا ندنسهبقّرش ]

 ا هلیلفسا یارح یمیظع رہن ( غناک

 "لایق او هدنلحاس یرکد نحو هدنفرط

 « ( نانوه ) ندنتهج رغ لامش «( غئوت ناش )

 لب رتلایا ( غناکهچ ) ابونج «( یوه نافن ) ًابرع
 e ۰ ارس یو وج ندلامش .رددودح

 هرتم ولیک ۲۵۰ هلبا۱۷۰ یبا ع ندقرشو
 ابرقت یس هبحطس هیات وه ردوا

 هللا لاها ۰۰ «بولوا هرتم ولیک عب ع

 یک ۲۱۰ هنشاب هرتمولیک عب روم هک« ردن وکسم

 نالوا یواح ییاها ۱۳۰۰۰۰ یزک .رشود
 ها اد یاب ی یا رک ( خنک نان )

 «(یاهغناش) نالوا یسلاھا 3

 ۰۰۰۰ ,(وچوس) نانلوب معماجیبیاها
 یسیلاها ۰ ۰ و «( وثج غناپ ) نالوا یواح

 هاو اهد یک یراربش ( غناک غنیچ ) نانلو
 زود هرزوا تیمومع یسیضارا .روینلو رلهروهچم

 هل رب نان سوت دف کو باوا ی
 . دحو یسه را هایم .ردراو را هنو رلغاط قلا

 هنافس ریس یسهلج ؛بولوا قوج یرالوک هلی رااو
 راذکو تشک رلیک هنفرطره كتکلم «هلغلوا حلاص

 ندبرغ یتلایا یغامریا ( غناک هچ غنای ) . رلردیا

 «قرلیریآ هراودج و هرالوق قوچ رب ؛ هللا قش هقرش
 یتامریا و ؛یک کیدلکود هحلخ ر راطو نوزوا

 كو ندا طبر هنغامرا ( وه غن وه ) یهدلاش

 كرپن .ردبا قش لاش ندونح لایا ید لودج
 ۳ رونلو هدطالتخا ندفرط یه هل رللودح و لوق

 ان ابا یرلکوس كا ؛بولوا ید یرللوک قوج
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 بونج هللا ( واق )و ( هج خاوه ) یهدنراطسو
 - راق كلحاس .ردیرلوک ( وه یان ) یهدنتهج
 یرلهجیلشاب « بولوا یرلهظا مفا اط رب هدنسیش

 كحيلخ و هدنسشراق یصنم ( غناک هج عنای )

 (وهغنا وه) هل رل هطا (خنیم من وج) نانلوهدنزغ ۲

 ( وشو ) ی سا را یصنم یسا كنغامرا

 رومعم كاو تبنم كا كنیج تلايا و .ردیسهرىزج
 یساوه ۶ ساب هل هام ترک «بولوا ندنرلرب

 یراقلقاطب و لوک شادوروت .ردلدتعمو مالغاص

 رامعا یییضارا و هحیلشاب یسلاها بولوا قوح

 ۰ تولوا مجرب لوصحم هدهحرد یجنرب .ردراشعا

 صوصخایعو یعاونا كرلهویمو هزئس هلتاب وح راس

 نک « قوماب « نوتو لتیلکو لزوک كي داران

 هدنسیبونج مسق کباب فا زولوا ما را
 یعاوبا كرا حشا 9 غمضو كنرو هرمشبتس

 بولوا قوج هد یرلجاغآ توط ۰ ردراو
 كا یلتیلک «دكرهردشبت یحوب كا یسلاها

 .اوس«بولواهخ وجهد یسهیلها تاناوبح .رلرب راقبح

 هدلحاوس .ردراوینبلابقوج كبهدن رال وکو رېنوهدلح

 «بولوا ی رلب تب ییانص .ردرلذعاب رل هحل عساو

 نالیاب هدن رلف رط ا كنبح یاعونصم كتلابا و

 (نکت ان)هل اش اق كرا یرلهحیلشاب .ردحح نص هنلاقما

 یلکیرو ندهتمو شا عو رب نالو تربش رلکغد

 هحیلشاب «بواوا كلشیا كپ ینراج .ردهراسو

 كوب كلا .رونلوا ارجا هلیقترط رللودجو راما

 .رد ( یاه غناش ) هلا ( غناک نيچ ) یرلبلکسا
 . ردمسقنم هغاحنس ۸ تلایا

 بونج كنج ( 6-11206] ) بن

Eبولوا تلایارب ندنتالایا قرش » 

 ( قوه ناغن ) الاش ۰(غناکهچ)و (نکوف) ًاقرش
 غن 1وق) خد ًابونج «(نانوه) ًابرغ ا
 هونج ندلامش .رددودحو طاع هلى رلتلابا ( ( غنو

 بولواهرتمولک ۰ ۰ هلساسح یشحوا شوق یو

 هرتمولیک بم ۱۸۰ ا هات

 مباع ربب هک. ردیشک ۰ و یسیلاما و

 نان) نک «ءرشود یک ۷ هنشاب هرتمولک

 هغاجنس ۱۳ تلابا «بولوا یربش ( وف غناچ

 یس وئح مق صوص ا لعو ىسضارا .ردمسقنم

 -ربا ( غناک هج ناي ) تلایا نوتب بولوا قلغاط
 ندینن ها ( غناک اکر حبات هنغام

 «هلناعبن هدنتهج بونج كتلایا رہن و .ردترابع
 «بودا قش ینتسیضارا یرغوط هیفرش لامش

 كتلايا نوتب ینعی رلربن قوج رب ندلوصو غاص

 ( غنایوپ ) ۳ ۱ دل دا ذخا "یتسهراج هایم

 ۱ ماط رب سند کود هلوکو و ؛ررک هنلوک

 ندنسهیلامش دودح كتلایا ربارب هلرلوص دكرلیاج
 كنرلغاط .رولکود هغامربا روک ذم ؛بوقیح
 .ردزواحتم ینعافترا هرم ۳۰۰۰ یرلهورذ ضعب

 هدهدنرلرب ضمب *بولوا یلتبوطرو قاجیصیساوه
 هل دتعم ملاقا یاس .ردلەمتىص یالوط ند رلقلقاطب

 «بولوا ترابع ندنعامجا كنتاتاس هراح ملاقاو

 هدنرلرب تسک وب .ردا فلع هروک هنعافترا كالع

 لقارباب ىلزيدلاي صوصحلاىلعو ىعاونا كنجاغآ ماج
 وک «ناق «4شدم هدیغاش ااهدو یذح رب

 هلبرلج اغآ هقوقو كينرو یلاها هدنفارطا كراب وکو

  یرلفرط راک ۱ «رارریدشبتب یژاحشا روفاک ریارب

 تجر هدنکر ادت تاقورح لاها «بولوا زسنامروا

 قوما .رصم جر :یالوصح هجیلشا .رارکج
 یلتیلک نالوا یفورث عبنم كتکامم لصا هللا هرئاسو

 ضرقنمهیشح و تاناویح مسج .ردباج العا ینجو
 ؛نالبق هدنرافرط نالوا قلنامروا زکلای ؛بولوا

 تاناویح .رونلو هرئاسو هجهرق .زوموط «یکایت
 ندزومو طو هدنام رغیص هحیلشاب یسهیلها

 تكنسیلاها ءبولوا ولوط هلقبلاب یرابنا «ردنرابع
 هدنرغاط . ردراو یرلتر اهم هدقلیحقیلاب

 راسو ربمد «یالق «نوشروق «شموک «نوتلآ
 .ردهدقلر اقیح یزآ كب ءهدهسروینلو رلندعم

 هیچ صوصخایلع ؛بولوا یرلیا یلیخ ییانص
 و نالییای هدنرلفرط راس كنبج ینالومعم قلعتم

 .ردححص هنسهلج كناعونصم تمیق یذ نیلببق
 بولوا تالشیا لیح ینراجت سارب هلبتلق تكطئاسو

 هدن زانک ی امرتا (غناک هچ غنای)و هدنسهبلایش دودح

 یغد هنتراجت بوروآ یربش ( غناکو یک ) نالو
 , ردقبحآ



 اب + ۳ انا

 و | كل
Nهنتکل# ( ماق ) یهدنطسو 1  

 نلیریو , هدنراآ ینویفارغج برع ا
 1 هل روس تعحاسصح هنسهدأم « عاق » ] (ردمسا

 میکح .ردیلداق و ؛بولوا ندهس ۱ نت

 هنرادص قرهلوا هعفد یحنح وا اعا ىلع لغوا

 قبرط قره | هنتبعم یسیدنک نک رلکقرهنل وا بصن

 برشم ردنلقو یلااال .یدشعا لاخدا هناکحاوخ

 «هلاستنا هبیولوم قیرط هدعب «بولوا مدارب

 تافو هدنخرات ۱۲۰1و ؛شملکح هباوزنا ةش وک

 EE ءا رعش نرخ اتم ےک 5 ولا)

 قاط رب و ی امن مب یاو بت .ردشما
 هدع و وص 3 هدایژ كلا .ردراو ین اطاو تابلزه

 : ردندنشفرش تغن رب علطم وش .یدبا راو یتراهم

 هللا لوسر اب ردالح لک تكک هضور رابغ

 هلآ لوسر اب رداد و ثب وک دلاخ هدمزوک

 ندهسشاعع ءارزو نرخأتم

 رصم هدنلاح یادتنا «بولوا ۱ اشا ییاک

 هدرلت روم ام فلتخ هحبلاع بابو نو ناوم

 ؛ شل وا لئانهترازوهتراجردت «هلبنا مع مطق «قرهنلوب

 ینیدنص دعاقت هلتراظن هیلامو هدشاما تاموسرو

 قاقعا :قرهشو ر

 تماقتسا ر كوس هدنصوصخ تیناقح هظفامو قح

 هداعلاقوف هدرلتراظن ینیدنلو و ؛شمرن-هوکب صعت و

 یحم یاظن و نولاق .هللزاربا تماقتساو تیناقح
 هدنلئاوا یر رضاح نرقو ؛شعا هظفاحمو هعفادم

 ء زدقیلبا لاغرا

 | راوک
 تالیصفت ندا باجتا هدباب و ؛بولوا حاور كوي

 نادوس هلا نازف هدر ر اک

 هدنرزوا لو ناوراکو هدنسهرآ

 تعجاص هباروا ؛ندنکیدلریو هدنسهدام « راوق »

 هد «نادلبلا حعم» یوم توقاي .ردیا اضتقا قوا

 ولا ) یزکح «بولوا یسهبصق چاق رب كحاو و
 هدرلهطیرخ ییدمش .رودا ناب یغیدلوا ( ءاملبلا

 . ردررحم هبصق رب هلیمسا ( املی ) ید

 « بولوا ندنرالوق كنوحیج ۱ ۳ هم
 اقسا رلرب مفاطرب هدمزراوخ زا و

 ۰ رویدپا نایب یوم توقاپ ینکیدنب

 واك ۳۸14
Eهنسهدام « تکر لبح » ] ۱ یغاط  

 [ .هلروس تعجاص

 نکد هدناتسدنه ( 062۲۵۲ ) ۱ ا

 كوب هدنتهج بونج كنسهعطق ] ىد
 هللا یلامش ضیع ۱۲۳۲۵ «بولوا قامرا

 ندللابج ًهلسلس (تاک) هدیقرش لوط ۲۲
 و را ناو" E E مولا

 رب ندنای رب ینسهشوک یبونج كنسهزاتع تموکح

 هب یرغوط ندیرغوط .هرکص ندکدتا قش هناپ
 هدعبو هبونج ؛بوریک هکلام عبات هنتموکح زیلکنا

 لیکشت سوق كوبر «كرهلود یرغوط هقرش 9

 هیلاد رب مساو و «قردل را هرااوق قوچ رب «هلبا
 روک هلاک ندنلحاس لدنمورک «كرهدیا لیکشت

 ءتواوا .هرتمواک ۷۲۰ یسارم ووا ود هتیزف

 عفت كنغاجنس رونابعوک هلیسهطخ روسیم یناثلث

 (روجات )و ( یوونیجمرت ) لث ریو هدرل هلی
 یمأر كنسهیلاد .ردهدنرلهووا ی ك نى رلقاجنس

 اس «تولوا هدهفاسم كالهرتمولیک ۱ 4 ۵ هدلحاس
 یرلعبات .ردهدنتعسو هرتمولیک ۱ ۰ یساسا ی دا

 ,یناوانه :هدروسیم یرلکویب كا بولوا قوچ
 رالیوف «یناوارب :هدرونابعوکو ؛هکسیجو یابوک

 «بولیرتآ هب کیاهدنج ورخندروسیم .رد یتاوا مآ و

 لیکشتلا دعب هریزح رب هلیمسا (هردوماس هناویس)

 ندعافترا كلهرنم ۰ هدنفرط ییا كنهطا و

 نالوا یرلازوک دلا: داراکهدناتسدنه ۰ دارهشود

 هدناربزحو سیام . رودا لیکشت هلالش ییا

 صوصا لعو هدراتقو راس «بودبا ناضیف
 ءاورا ءرارب هلغلوا زاكب یوص هدناسیو ترام

 كوك كب زکلای «ندنفیدلناللوق ید هدیضارا
 هردلاص هنیربس دارلیک عون رب صوص# هبارواو

 هلساسح یطسو دحو ٩۰۹۰ هدهبنال هدنناضیف

RS ۷۸ iیکود و . E 
A seêردهدایز ندهرتمولیک عب ص . 

(Cavéripouram)دنه  . 
 هنسة رادا ساردم تكياتس ۱ مارویرواک

 ۱۲۸ :لرویوکو هدنتلایا ( رولایوک) مبات



 ه |
 كنغامربا یرواک قرلوا هدف راه ةر

 یسلاھا 1۵۵۳۰ «بولوا هبصق و هدنرانک غاص

 .ردراو

 حوزم هلن افارخو ریطاسا كناربا ۱ کک

 هک« ردیج رمد ر هدنع دق رات نالوا هو

 لاظم عاولا بودیا طبض ینتکلم هللا لتق یدیشج
 ندرد هلمابق یشراق هب ( یزات كا ) ندا ارحا

 هنسیدنکو جورخ «دكرهدا قاریب ینکلکوا نالوا

 «لتق یک احض «دكرهدیا موم ربارب هلقلخ نالوا عبات
 .ردشقا داعقا هنارباتخیود رف ندنلسن دلدیشج و

 - وم هدنریطاسا دنه كنرامسا نودرف هل | كارخ

 « نود رف »و « كاع » یغیدلوا ترابع ندناموه

 هاند ندحیح هب هواک ؛ندزمکیدتا ناب هدنرلهدام

 قاریب اذه عم .زیامهقاب هلبرظن صخش رب شلک
 (ینایواک شقرد) كنکلکوا ینیدلوا شعاللوق یک

 ظفح هلبتفص یش رب سدقم هدهناربا تلود هلیمسا

 كنارب اندنف رط (هنعها یضر) صاقوندعس «قرهنلوا

 تمینغ «هدلاح ینیدلوا حصر هلتاهوح «هدنحتف

 ربقف ررم ینسهعقو كنه واک هردروپشم ییدلدا

 «بول | هملق هدنروص یمهلاسر ورتأبت نعي هعحاق

 شقا رش هدنحرات ۱۲۹۳ هلتاونع « هواک»

 « مدیا

 یغیدلواهبصقرب هد هفاسم کل هلح سصح ل | نوه کیا ند ( ناج ریس ) هدنامرک | , کک

 .رودنا ناب یوج توقاي

 تعحا هنسهدام «یهاک مساق» ]

 1 لر یهاک
 هطخ راہب كناتسدنه ( 62۲2 ) ۱

 ٩۰ كنهنطاپو هدنتلایا هنطاپ هدنس

 (وکلابم) عبات هنغامریا كنکو هدنبونج هرثمولیک

 «بولوا ربش رب یزک ع اضق هدنرزوا یرپن

 هج رنيه ر دنه و کسا كب .ردراو یسلاها ۸ 6 ه

 هنتس رپ < بولوا رپش رب رونلفادع سدقم

 هنا كنىرېن «قرهنالپوط راوز ردق ۰۰

 ءرلردا ترایز ییزبا كن( ونشیو ) و «رلرریک

 منصمو دوس هلبمسا (دایونشیو) هدنرژوا لزا وب

 هدرپش و ۰ لوا لا یخد ادو .ددراو ها ی

 كنوب امدقم ,ندنکیدتبا ظعو یارجاو روهظ

 هراینهرب ,یدبا یهاکترایز كرلنالوا عبات هشو

۳۸۹۳۰ 9۳ 

 لوص درپنو هدنسیشراق درپش کسا .ردقوح

 ندنفرط رلزملکنا هلیمسا ( جنک بحاص ) هدنرانک

 کی رب سسؤم هرزوا دیدج زرطو مظتنم شملپاب
 . ردراو یمسق

 كشالو ززعلا ةرومعم ۰

 - و 1 E ۱ دغم نابک
 وا یځد كنهيطالمو هدنبرغ هرتمولیک : ۲ كتو
 ۲ ندنسارخ تارف قرهلوا هدنسقرش لایش ردق

 هرق ندا لکم رپ وو هدهفاسم كلهرتمولک

 هرتمولبک ۱۵ ندنساقتلم كناج دار هللا وص

 ۲۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکی اضق هدیغاشآ
 -رک انپ كناشاب ابض فسو قبسا ردص «یبیلاما

 هن «ینیرش عماج رب عنصمو مسج نالوا یسهد
 لج ۳۰۰ «بولوا یسهدرک سیسأت كلا راشم
 یرلاسیاک ینمراو مور «یمهناخبتک یواح یتک"
 «هرزوا ینیدلشالک ۲ ید ندنمسا .ردراو یاجو

 نوشروق یلمیسو شموک نیکنز لیخ هبصق و
 تلود امدقم ران دعم و «بولوا هدنلحم یرلن دعم

 اض فسو هیلاراثمو «هدقعلوا جارخا ندنفرط

 شئلو هدکلدسا هرادا ندنفرط ارزو یک اشاپ
 ۲ ۱ ۰۰ هبصق هدرهرص وا «هلیسلوا

 ةا یا شو یواح نلانما ۰
 . هوا یا ساوه هداتاذ «هلیسملغارب لاطب كندعم

 دلرک هدلاح یکیدمش بولیغاط یسیلاها «ندنغی
 كندعم .ردولم هلرلهارخ یر ندعم كرکو هبصق

 ۱ ۲ اس نن باما ىكر
 یسمالاق تاقورحم هل وا فالتا درلنامروا

 یندعم روک هدکزکشچو ولاپ هکوبلاح «بولوا
 یندعم روک یهدکز کشجو ؛شعا ققحت ینیدنلوب
 ناک .هلغملوب هدنرزوا كرېن رب مبا هنیاج دا

 ؛ندنفجهلوا نکم یلقن هجزبفرصم ندرپن هنندعم
 ینیدنلوا هلاحا ندرب یراندعم او وک

 . رلسهلوا بجوم ییهدافتسا قوج .هدریدقت

 یونح قرشو اقرش یساضق یاس نایک اد

 «هلیساضق تیالوزکح ینمی توبرخ سفن ندنفرط
 برغ «هلیغاحنس هیطالم ندنفرط یبیغ بونج
 مس رد ید الاش «هلیساضق ریکبرع ندنفرط یلامش
 ندزبک «مدلاح ینیدلوا دودحو طاح هلرغاجنس



 شد
 ۱۹ ۰ ۵۶ هلا هب رق او هسحات ۵ روللوا ه را دا

 «بولوا تبنم یلیخ یسضارا .ردواح ییلاها

 .رولوا لصاح یعاولا كرل هز ب سو هویمو بابوبح

 كا ىلبخ امدقم «بولوا قوج یراجاغآتوط

 هلک ایجدع« ید تعنصو «نکیا شو هدقلراقبج
 . ردشقعا ییدت ریارب

E |ندرلیناریا ( یسراپ هلرکید مانو ) ۱  
 مويلا هلئاث هدند تشدزر یکسا ] ۰*۶

 رلنوب ؛بولوا مسا نلیریو هرلنانلاه تسریش ۲
 رك او ندنحتف ندنفرط نیملسم ةازغ كناربا

 هرکص ندنراملیا لوبق یالسا نید كنیراسنجم
 « هلبیسح ف رفا هدعل «بولاق هدنرانطو یخد ۱

 فاش دنه یک ۱ .هنززوا تراک یک ا
 و ؛ شعا ترحم هن رلتهج ناوربش یرلضعب و

 صوصما یلعو هدنسیرب هوا كناربا یرارادقم

 ك رلرک دوحوم موبلا . رد رلشل اق هدنامرکو هددزب

 :بویلوا زواحتم یسوفن ۱ یرادقم

 هدنارایردق ۸۵۰۰ «هدناتسدنهیر دق ۰

 لییآ .ردهدرلفرط راسو هدايساقفاق یروصقو

 .بودا ارجا هدنرلناسل یولپمو دنز ینرلیبهذم

 راو یرلدیوم و روتسد ماع ریل یرلناسل و
 ملکتم هایناسل كتکام یرلقداشاب یرثکا «هدهسا

 - الک 1ییاتسوآ دنز نانوقوا هدنرل هدکشت [ «بولوا

 «بولوا رلمدآ یسومان كپو ناقشیلاچ .رلرویم
 تایعجو یراهاکتراجم دلوبو یرلهقناب هدیابع

 قوج هناربخ یرانیکنز .ردراو یرلهبربخو هیملع
 رب چیه ندنراتلم یدنک «بودا فرص هراپ
 ندنو .ردتقد نایاش ینیدلوا هشحافو یحنلید ر

 هدنناسل یولړ هدنابع ردقهب هحنلک هلوا هنس چاق ۳

 هدروک ذم ربش امدقم .یدرلردا رشن هتزغ کیا

 رد رلشعا ات هدکشتآ رب عنصمو كوب كب

 ا | یک
 دابم یسک ادوس شت 1 نیش نحلک

 دابم یسک انت یاههلعش مرک رس
 ا دوش منىک در هک ارز نآ

 دابم ی-کام لد هاکراب دودم

 .احنسیسهرق كنت الو راکدنوادخ ۱ 1 ؟

 كس رسکیلا اک یخ ی

 و ۵ ۵

 ندنسا رعش نارا ) EE الم)

 یار وش .ردیلتاشاک ء تولوا

 هل ي ۳۸۳۹۱
 هدنرزوا ییاچ واس قرهلوا هدنقرنش هرتمولیک ۵
 ۲«یتنلاها۳ ۰۰۰ «بولوا هصقر یرکصهیحا

 «یفاخ ۲ «یسهیکت رب «یدجسم ٩ «ینیرش ماج
 ۷۵٩ یسهیحا  .ردراو یناکد ٤۰ و ,یاج رب
 هک. ردرا ویلا ه۱ ۱ ۵٩ ۵ .بولوا بک ندهن رق

 ماماکیراوصق نایتسرخ EY زکلا ندرلنو

 ندعود کب ۰ یییضارا ر

 هشيم و ماج یاعود ۳ ۰

 تبنم كب یغناریوط ا یواح یرلجاغآ[

 ماسیس ءرصم .هبزآ «یادغب :یالوصح «بولوا

 ۶ ؛تواوا تدا

 E :نک .قوما فالو «رادواح ءقحرو

 .ردنرابعندنعاونا كرلهزبسو هویم هلبا هرتاسو

Quebecميز تک .هرنلکن اه دیلامش یاقب مآ  
 رهش رب یزکص كتموکح نالوا یانمه ندنس

 گام ینعی لوص كنغامرا نارولتنس «بولوا

 (هواتوا) نالوا یزکم كنوينيمود و هدنرانک

 ۲۰ ك( لارتنوم ) نالواتراجتزکس و ۳۸ ۰ كن

 «هدلاح ینیدلوا عقا و هدنسیقرش لامش هرتمولبک

 « فام لزوک ۰ یئاماکحتسا .یسیلاها ۰

 «ینیماعلاراد «یوشلاراد كوس «ینراج كلشيا ك

 کله وع < یسهیلاع بتاکمددعتم « یس امداقآ چاق 2

 ییبط ےہرات «هیفارفج تایدا و ع رات «یرابتکم

 و یرلتکرش هیلامو عیانص «یراتیعج نونف اسو
 تموکح ینیدنلوب ج ردرا و یار را اا

 هنسيمومع سلح تاکو ۳ هدناب وعبمسلح

 ا ینقح كنا باخ ا ثوعم ۳ را یخد

 ی E صوصخ هنلامعا نئافس كك هلطقو

 تراجو تعنص و .یدبا روپشم هلتراجت هتسارکو

 -هقفتم تامو < نوشمود

 رکید «هدهسیا شا ید قوح یرندتقو وا

 قانآ هل رل هن اخغاب دهد هج رد یر ی عیانص

 هدنتمیق قنارف نویلم ۲۱ یونس .ردرل هقب رب اف یا
 هیغابد داوم هدنتمیق قنارف نولم ۱۳ و ییاققایآ
 عاولا هل رل هلاکو د و هناځرمد .رونلوا جارخا

 ءهخوج :دغاکوتاوداوتال۲ ندکبلجو رلهنک ام

 یرل هشرافهرتاسو نوتوت «هفلتخم داو« ندقوحواق

 یربوکرب هنسهبصق (سیوا)یهدنسیشراق .ردقوج
 هنتیسنج زسنارف یناثلث كنسلاها .ردطوب ع هلا

 یراقو «بولوا تک هنادمسق ییارهش هرد وسنم



 هل د
 OT هشا و ی رلهرظنم ایکلد تاغ كنمسق

 .روینلو هملقر هد هبنکهدنتسوا و .ردراو یس هیموم

 «بولوا یرب رلهقیرباغو تراجت هسیا یس اا

 .ردمظتنم اهدوشینک اهد یرلقاقوس كلوب

 ك
 نالوا یر س تولوا یسقرش كا و یرب
 < د دانا غ 9 هبمست ا دلرپش نایبلافنآ

 ضرع ۰۲۳ هللا ۳ .ردهدقملوا دای یخد هلیمسا

 دتع هدنرهزا یرغ لوط ۸۲ A لاف

 *ضارا» نامل ا هطابضن اتحن زونه الاش «بولوا
 .هطخ (رودارال) ندنفرط یفرش لامش «هلا «هیلامش

 ویزاغو (هلسیالب) نارنآ یی (ونرت) قرش هلیس
 ندنفرط یونجقرش « هلبزفروک (نارولتنس)
 وهج(هنم) كنهعمتحم كلامو هل « قیوسنورپ یکی »
 رمشپماه وث تكنهروک ذمكلام هن ê ءهلیت ر

 ید ًاقرش .هلراتروهج قرووینو تنومرو هللا
 نوسدوه هدر زار و هاتموکح (وراتنوا)

 هجا رددوا و اا هلسوق سماج كن زفروک

 ۰ ۸۰۰ یسهیحطس

 كنسهقفتم تاموکح نوینیمود هن

 0 بولوا هرتمول یک بم ۵۰

VR GENSدم هک « ردراو یسلامها  
 و .رویشود یشک ۳ ىجا هنشاب هرتمولیک می
 .اسمریغ یجرلخ و یر نارول تنس یهعساو تکام
 کهدنبونج كلوب « بودا قیرف همسقییا یو
 ید شیلا هدنتمشو یاس س یا «تامسف

 بل اس رقت

 قلوا تبنم اهد یغاریوط و لدتعم اهد یساوه
 روک ذم یسهدایز ندنفصن كنسلاها .هدنسهباس

 ناکساهدنسیلامش ےسق قجنآ .رویللو هدنرفصا مسق

 كنساروا ,ندنفیدنلو هعساو"یخارا حلاص هرامعاو

 هدنفح هلاغوح یسیلاها هدتبسن و هلئامز رو هد

 «بولوا مبات همیسقتو ید یسضارا .ردقو هببش

 .هلسلس( ینافلا ) هدرلرب قودس وک كنارول تنس
 یرلهورذ درلنو و دم رلغاط بوسنم هنس

 رب وب . رولوا لصاو ردقهنن رلعافترا هرم ۰

 لدتعم نهج یرغبونح «بولوا نوزواو راط
 یرلبا یرغوط هبقرش لاش «هدلاحینیدلوا تبنمو

 لاش یاهتتم « توقلترس یضاراو. اوه «هکدلدیک

 یس هر زج هبش (نیسپساغ) ندا لیکشت ینسقرش

 .ردقلابقو قو وص هدهجرد قجهبمهلوا ینکس باق

AYY 

 .هرتلکن اه دیلامش یا صحا (0006260)

 تیموم هيا یمظعاممق یهدنلامش دكروک ذم رہن
 . هدهسیا ترابع ندهعساو"یضارا زود هرزوا

 هرصر هلیمسا (نایتنارول) هجع وهدنطسو تتکلع

 یطخ «ایممسقت رم یسیرغوط اهدو رله ايو رلغاط
 ورم در ا یا یا هدیروص كحهدا لیکن
 مشاطرهدنتسوا كنو «بولوا دت ترصر عفن

 نارولتنس یهدبونج یراقای۲ «هلنملوب رااوک عساو
 نوسدوه یهدیلامش برع ایو هنحیلخو قامرا

 روایرلفرط رنک ۱ كئرص و «رولیکود هنزفروک

 بيرق هیهرتم ۱۰۰۰ زکلای «بولوا روتسم هلرلنام
 یرلتهح قلا اهدو قلابق یرلتهح نالوا یافترا

 یرلکوس دا درلوک روك ذم .ردملاص هراما

 .اتسیم لام «یبتییا «هواییک : قرهالشاب ندبیغ
 REE WR 2 «ناژتنس «یتیس
 .هراس و وناقینیماو ؛نوغچ «ییناوسا «ناغآ و قبن

 ء ردیغامرما نارول تنس کوس لا كنیرلرهن .رد
TEE( وراتنوا ) نالوا یربخا كرللوك یکیدتا  

 كلام هلیتموکح وراتنوا تدمرب جوراب ندنلوک
 ندقدقا یرغوط هقفرش لامش هدنسهزا هعمتحم

 (لآرتنوم ) .بوریک هنچا یموکح كبك .هرکص
 ء هجنلوا لصاو هنبرپش كيکو «رک ندنناب یروش
 جسیاج و هکدتیک . بوقیچ ندنلاح رو
 زا رابنا نلک ندیونح هغامرا و .ررک هنتروص

 روک ذمندلامش «بولوا كج وکو هصبق .ساربهلغلوا

 .ودح ینونج برع :یراکوس كا كن رلنلک ندرللوک

  هجنولوق عبات اکو و (هواتوا) ندا لیکشت ید"

 « « یاج لیزق» و « ییاحرلناشواط » « هواقنیتاغ

 « هدراتوا « ستیماستر «هقنوس رب ۰ سیرومتنس

 دو وات نیتسوک وا تنس «نابنیم «هبس وم

 یهیلامش دودح هدیرانلیکود هنیزفروک نوسدوه
 اه «موات ول «تربور هلا ( نمتسا ) ندا قب رفت

 05 اسو واناقىر

 «ه د هسیا ل داعم هب هن | رف هحضیع كىك ردقهب س

 وا كب یرلشبق «بولواقونوص اهد قوج یماوه
 هرارما نازم نزا هدنرپش كنك . ردترسو نوز
 کلا ۷ هدراپم ك وص :۱۷ هرزوا یطسو ا

 هکرد N5 رفصلا تح نیشدق و هحرد ۳ هدرا

 كناوه « هګکالدک یرغوطهبقرش لامش .ررتسوک

 یر ر نو رال وک نوتبنیشیق .راترآ یدشو تدورب



 ك ب كل
 «ردپماشم هحوروو هب رییس هجا وه لصاما . راکوط

 « رصم « یاد غب هدرلر نالوا لدتعم كلا یماوه

 ا دومرآ ءالا موزوا .نوتوت ونک نیک

 قجنآ .رولوا لصاح یعاونا دارلهزبس هلرلهویم

 یلاها « ندنفیدلوا لئاز قباحكي یتوق كنغارپوط

 مسا و كىو «قرەبالك 1 ی رلحایتحا نالوا هب هرم وک

 لتىلک ¢ كرەديا ة داتا ندرل راحو اعص نالوا ۱

 غایندرلنو و هکلسب هیلها تاناویح راسو ریفیص
 -املحا روه ۰ ردرلشمالشاب هغمراقىحەر اسو رين

 روتسم هلرلنامروا شمهمروک هطااب یرلفرط شم
 ولیک عبح ۲4۰ ۰۰۰ یرانامروا نوتب «بولوا
 نانل وا نکا و رامعا ى و ها یر

 فالتا هرب هلفان رانامروا هدنرتفرط شک ۱ كنیرلرب
 . ردهدکملکح تمحز هل هجاقورحم . ندنفیدنلوا
 «بولوا یسهرثک نداعم ینورت مینم كتكام لصا

 « نومیتنآ « زنافنم «لکین .نوتلآ «ریقاب «ریمد
 LE * ص ص هل رلث دعم ارو دۇك وو

 كراو ندعم و ینایشاط ےک
 یرلرب یواح یی؛فلتحم نداعم . ردقوچ كب یعاونا
 .روبناوا نمم ردق مود ۷۰۰ ۰۰

 زسنارف لصانع یسهدایز ندنناثلث كنسیلاها

 تر « کا ندنتناشسم ها بول وا

 « ربلکنا « یلهدنالرا شال زا .ردرلشعا نطوت و

 ندنررجاهم اپوروآ راس و نالآ «ییهیجوقسا
 .ردهدنرلهدار یدک ۷۰۰ ۰ رللرب لصا .ردئرا,ء

 هل اهبضراتالوصحم :بولوا یرلبا یلبخ هیلحم میانص

 قلیعفلابو لانعتسا و رايا ۱

 وا لاغتشا هلرلتعنص یکی جدن هفلتخم تاجوسنمو

 ,هیضراتالوصحم «بولوا كاثیالیخ یتراجت .روییل
 و نداعم « هتسارک «ینالوضح ناوبحو تاناوبح

 هحیلشاب . ردراو یاحارخا قوح كب قلعتم هب د راس

 رلږلکسا یکهدنجیلخو قامرا نارولتنس یرلجرخ
 درب ردنا هب یسالطا طرح نداروا ..بولوا

 اس یونج درلنوو هرللوک دوی ايو هایوروآ

 لقنهب همعتحم كالام .قرهل راقبح هرلرلکسا یهدنرااح ˆ

 یالاخدا و ۲۱۲ .ابرقت یناجارخا یونس .رونلوا
 .ردهدنرلهدار قنارف قوم ۳

 یساسا تیراتمو تطورشم یمهرادا لوصا

PAY و ب دل 

 هرثلکنا هدتموکح سار «بولوا سسوم هنرزوا

 كنيلاو یکهد ( هواتوا) و هدنهکح لیکو كنتلود

 یمهفیظو كلوي «هدهسرویللو فرصتم رب هدنتیعم

 یکلع ۰ بولوا یبسر كپ و دود كب
 با تا وسم نوع واخ قارام ته الا
 ندا عاّمجا هدنتسایرتحكفرصتم .ردلوگس هدنک

 ۲۵ ۰ یسهرادا سلحم رب بکنم ندناریدم توه

 ندنفرط یلاها و ینایعا تشه رب بک نداضعا

 .ردرا یناث وعیم سلجم ر بک فم ٥ یغیتنم

 هرادا

 بول والقتسمنوتسب هدنسهبلخاد ةرادا هلهح و و

 حااصم یخد هنس رک كن س هقفتم تام وکح نوشمود

 نایعا ۲: و ثوعم 1۵ نوجرک ذت كنهمومع

 هو هعلنوق ۲۰ تکلع زد بام ینقح كردن وک

 -اها هیحاتره .ردمسقنم هرلهیحات ددعتم قلتنوق ۲

 سلع رب تل نداضعا ۷ هل رب دمر بختنم ندبل

 هان کس كغلتنوف « ی شیوا هرادا ندنف رط

 ندنرا ریدمهیحان سیر رب بختنم ندیلاما هت ید
 اع روا ۾ ردا روما ةرادا ها لحرب لکتتم

 م ٠ شعوا فن قرط یاود هرتلکنا

 اف ندنز نم هقفتم شام او و دی مر داد تخت

 ؛بولوا ز زوفم هک اع ۰ شملؤا قردصت یرلتر

 ر ؛ رتردا هرادا شب هام یهدرافلتن وق رانو

 یساضعا هروک ذم

 ۲۱۱ تاب افرع هاسرق, اه رکم کم 8 تن
Êبول هایمسا كغاط یی اهدنسهق < » 

 .ریاند 0 هیت یسکیا
 ربهاشم ( ندلا ر ہے هآ ۶,

 دابا رتسا ها ندارعش ۱ هماح دو

 هلیمسا هماح د وک نک اس هدنسهزا مزراوخ هلا

 دوک هاش) .هلفاوا یرعما كموق كج وکر فورعم

 نیک ,ناطاس یدو ترش الا ها

 حا ؛هدنکیدردنوک بودیا رومأم یرب هنلتق

 ی هک < 8 3 داره دنا اوت او و هجرت

 تك تو ؛ شمر دناق کا قوس هناطاس روضح

 .رونوا باا هدن رالع

 وفع «بویلیوس یییعاار وش هدنفیدقج هنر وضح
 :یداشاوا لثات هنناسحاو

 مرآ ی درخ مشچ رد وت دلاخنم
 مرا یدص هن هدهن ییهن ترذع

 داد ناوت سکت سد. هتسا وخ مس

 مرا ی دوخ ندرکرب و ۳



 ی ب ك
 ەدنرول سال1( 60۵۲۷۱۱۱6۲ ) ۱ را

 بونج هرتم ولیک ۲۵ كرالوق 9
 هدنرياب رب لزوکك نبرلغاط (رتسوو) و ه دنسیب رغ
 هدنرزوایرپن (شول) عبات هنغامرلا (نر) قرلوا
 .یسلاها ۱ ۰ «بولواهبصقرب یزکس اضق

 قوماپو كوب « یرلهناخیقچ « یرلهقیرباف هنیک ام
 یرلهقرباف شاق هلا هلدروق كاو یر هناتکیلسا
 .ردراو

(Cabires) ۱ 7هلمسا وب ك رابناتوت یسا  
 یر د وعم ماطر دوخ اندرا روم

 و « رلردبا ارجا ارس ییرانییا دارلنوب « بولوا
 قیرط درلربیک . یدرلزملیوس ًانلع یغد ییرامسا
 هاطت ارش ماط رو روز يخ قلوا مرح هنئدابع

 مدا قحهلوا لخاد كليا هرس و «بولوا طورشم

 هدنفارطا .دكرهلبروتوک هدیعمل نیا مفاطرب بیرغ
 زیکناهبزج مقاطرب رلبهار صوصخ هنتدابع كرانوب
 .اعنک ینعی هکینف مسا وب .یدرلردبا ارجا راصقر
 ههل ۱ » «ندنغیدلوا كعد « دوس » عدباسا نوس

 رک ۰ یدرونلوا قالطا هرانون هلیسانعم « هریک
 یراکدتبا برقت دكرالهکینف هدایز لا یتدابع كرل
 ید | یعص هد رل هطآ زوصاو هردمس

 ۱ ندنن هف وص رهاشم ناتسدنه

 ا ep بولوا يَ کت ۱ رک
 هندنک هدفوصت و ؛ شو ی رصاعم كنید ول هاش

 رب تسبرس كي ؛بوچآ دیدج قیرط رب صوصح
 . ردشقا یس هفمریق یصعتو « شعوط لوب
 . ردن وفدم هد ( لونشر )

 لک د (رببک خیبش) و( ربپالاب ) یسیجنکیا سس
 تافو هدجونق هدنخرات ۱۰۵6 < بولوا ریپش
 یسهبرت نالوا نیزح كب هدروک ذم رپش .ردشمتا
 .ردهاکت رابز

TE EE 

a 
 هدننامز كندلا ءالع ناطلس ندنرارادمکح لهد
 .ردشمزاب هموظنمر یک اح یتاحوتف كنو و؛ شماشاب

 دا كن رشا ساویس )7

 رهش كوي «بولوا یمسا کسا ۱ هریک
 ندهبماس ماوقا شقا طبض ییرلاروا هایسانعم

 وهم +

 ۔امز رایلامور هدع و ؛ شل وا به ندنفرط یر

AY 

 ا برس
 نوحیج .  ردشلآ ی تروص ( ساویس ) هلنامز
 ضعب بولوا هیرق رب كوب هلمسا وب ید هدنبرق
 توقاییفیدلوا شلون یس أر طقسم كناملع ریهاشم
 . رود ناب یوم

 نالوا ینالسا دلرنا ۲ ۳ 4
 .هفاط چوا یراقذللوب مسقنم كرت وغ ِت

 هلرلتوغورتسوا ینعی یسیکیا رکید «بولوا یرب ك
 .اهج و كل رک امغیا «قرهلساییرغوطهبونج رلتوفیزیو
 هدنعب انم كن هل وتسیو رادییک «هدلاحیرلکدتنا كلريكن
 یحنح وا . یدرلشل اقهدنسهت وا كنل ارح "هلسلس تایراق و

 هدنتهح لامش كنهبنال ا رانو هدنطساوا یدالبم نرق

 هنسیداو نیز یر (دنوغرو ) نانو نکاس

 ؛شقا طبض ینیرلرب ۰ كرهتروکسوب یرغوط
 هنکلام امور هلسهدناموق كد ولق کیا ًاقاعتمو

 تولغم ندنفرط رل ( نوه ) ه دعل «بودا زواج

 هنرزوا یافو كنالبت ۲ هدنخرات ع ۵ ۳ و ؛شلوا

 ك ( قیرادرا ) < بولتئروق ندنغوردوم كراتوب

 برغ كناتسراحم ینعی هدنرلهزا هسی و هنوط هلتس ایر

 یرلوشموق هدنحرات ۵4۸ .یدرلشمشلرب هدنتهح

 یرادرابمول ؛بوشیتوط هبهبراح هلرلدرابمول نالوا
 یرلکدتنا توعد هدادما دلرانوب .هدهسرلش2|بولغم

 یرلقاطرب «بولوا ناشیربو بولغم ندنفرط رلراوآ

 :یدراخهلغام یراقاط ربو ؛شلوا وع
 هنس هدام « تج » ] ۳ ۳

 [. هل روس تعحاح

 ریهاشم ( دمت نی یلع )۱ ۱۰. اب
aS.یردب .بولوا ندنیطاطخ  

ET eS.مرک نآرق شب ترد «یدا  
 هدکلشک ارغط .ردشمزاب هرتاسو ماعنا ردق زوتواو

 .یدا راو یسهربب ندکلشکنایو قیسومو نراهم

 .ردشتا تافو 55 ۱

 ( یروصشانیدلانز لداع کلم ) ۱ ۱.
 كيلاع نروس تم ۱ انبتک

 نیدلافیس روصنم كالم «بولوا یسع وا تکک ارتا

 ندندارفا لونم لصانع .یدا ندنرلهلوک كنوالق

 رکسع«هلغملوت هدننابم یرکسع كتوک اله «تولوا
 جن کت پوء شمل ریسا هدنما زنا کہ دصم دازوک ذم

 «قرهنلواهسرت ندنفرطهبلاراشم گلم ,هلتتسانمیل وا

 هد ربصم



 ك ت ك

 باستک | هدننامز كتدلاحالص فرشا كلم ىلغوا
 هتخت هرکص ندنتافو كنوو ؛شعا تنکمو هاج

 ندلا رصان رصان كلم نسلا ریغص یردارب ر

 SAE «بولوا یروما ردمو یسصو دادم

 هلن ااا راس ف ر قس هر ی

 هنتهج ماشو ؛شالوا داهقا هتخ هجرت باص

 .یدشعاصالختسا یصج .بوداقونس رکسع

 .اص هاجورخ نیجال هيلا یوم « نکیا هدناسیپ
 قزراو صاحتف نالوا یهاکدانتسا كنهجرت بح

 یک ترد ندنرلهلوک اغتک «هجندا دنو ذخا

 كناروا «هدنغیدراو هقشمد «بودا رارف هللا

 یا کت یسدنک .هلغلوا ندنرامدآ یدنک یسلاو

 هدنتعس كنهجرت بحاص «بودا تفلاحم هنیجال

 «بومرواضر اعمک ,هداس اشنا كعا تاش

 هماقا هدنسهعلق دخرص لک ا تعس یخد ی

 رصم ات دم ندلارصات كلم هدعبو نفع وا

 ۷۰۲ :رلععا بصن هشلظفاحم اچ ,هحنک ا

 هقشمد یمهزانحو ؛شعا تافو هداروا هدنحرات

 «لیو هصبق .ردشع وا نفد هدنوساق «قرهنلوا لقن

 لصااو یللاقص هسوک ربسا .فیعض
 «یدا لثام هربخ «بولوا مدار له رهح

 .( - ادختک) اشاپ مهاربا » ] 7
 EEA 99 1 ادخ

 [ «تعجاص هنیرلهدام «( -ادختک ) اشاب دم )و

 .اشم نک ن لیعاسا ) ۳
 ولذا لی تا | هداز اد

 یثکم اشاب رکب وا .ردشعا تافو هد ۱

 یحرات .بولوا نوفدم هدنناتسرا له

 ردن تان اش

Katek )اد هلاکن كناتسدنه (  - 

 فرد سعكتلایا (انیروا) هدنشم | كت

 بوج هرتمولیک ۳۵۰ كنهتکلک .بولوا رپش رب
 هدنسار تائنبهیلاد/یغامرتا (یداناهم)و ۶
 هع و رپنو یسلاها ۰ ۰ .هدلاح ینیدلوا عقاو

 كب .ردراو یمتر ر لزوک نوزوا هرتمولک ۳

 رازملک:ا ؛نکیا راو هد ی.هعلق  نتتم و لزوک

۱ ۳۸۳۵ 
 أ هدننافو كنسيدنفا .یدا شملبا لوبق یالسا ید

 ی ت دل

 كا كنهبمالسا هیرامعم راث آ زکلاب «بودا مده

 . ردرلشعا هظفاحم ینسوق رب نالوا ندنرللزوک

 as «ب وا هعبنم هعلق « هدنراوح هس
 ندنفرط یرلترضح یزاغ نامع ناطلس هدنحرات
 . یدشملوا حتف

 لحاس 1 7

 تارک E مق تاتتتسرع رج

 لاش «بولوا هر زج هبش رب كوس قحلم هنسهطخ

 ۲۰۴ هدنسهزا یرزفروک ( یابق ) ابونج و( چک ر)
 و ا اش شو ۴ ۸

 شوت لایق یر : روآوا دک دس یر لو
 قلموقو قله دقعتسو هرتمولبک ۱ ۰۰

 ۳۰۲ یو هب رع ندقرش . ردط وب س هنارک هلخزرب

 ات 1 ضیعو

 - اهاو هرتمولیک می 5۷۰ . ابرق یسهبیحطس

 ۱ ی نن ی
 «بولوا هذلاح رب جومتم هلرلهبت قم آ مماط

 یرلغاط ( رانربک) ًابزاوتم هلحاس هدنس ونج

 یرلهورذ كسكو كلا هکرونازوا

 ak وا

 یرکیدو هبیبرغ بونج یرب هلناعب ندنراطسو
 هلتاغ «بولوا یغامرا کیا ناقآ یرغوط هقرش

 كنسیجترب ندا اورا هووا شبنک رب لزوکو تبنم

 یا «یجنورتاس ردنوزوا هرتمواک ۱۸ 6 یسارح

 .ردراو اهد یر چ وا هل رامسا وحامو

 بول وا مسقنم KK هر زج هش وډ

 «هدلاح یرلقدلوا لقتسم نوتبسب ی۱۳ ندرلنو

 اوا یس ۱۳۲و هنتلود ریلکنا یس ٩

 هشرزوا فنص ۷ رنو .رلردراذکه زج هاون

 ةرادا رلیکهدفنص یجنکیاو یجنرب ؛بولوا بت
 کد «هدلاح یرلقدلوا لقتسم هدهب رکسعو هنکلم

 .ردهدقع وا دب دن هکدتک یرللالقتسا معاد كن رل

 ریاکنا یقاط یه .بولوا مسقنم هماط ترد رلنوب

 E aE AE نوا بصن ندنفرط فوت

 ندتس

 هرم ۰

 ه دنشدتف ی تنم ومع رشتفم رب یمهلجو هدر

 ر یر كماط ترد روک ذم ءرلرو- لوا هرادا

e 



 ھ ثل

 ءرله «روالج :یځد رانو «بولوا دع قاحس

 . ردراولهوک و تاروس

 هدنراث |یلویفارفح مدق نانو هریزج هبنش 3

 (هرتشاروس) هدنراث | مدق دنهو ( یرتسارواس )
 (تارّوس) هحالسا نویفارفح «بولوار وکم هلیمسا

 بونج زکلای مسا وب هسیا یدمش .ردفورعم هلیمسا
 هسیا یمسا راوبتک .ردشعلوا صیصحت هنمسق ییرغ
 هلتبسن هموق رم نديا البتسا ییهرزج هش ارخوم
 ممعت هدعب تونل وا عضو هنسدقرش مسق ادا

 . ریلسد ید یسهر زج هبش تار ود وا

 تبنم ىلخ «هدهسلکد هد هج رد ىج ر «یعارب وط

 «ندنفیدنلو هدنتل | وص هدیرافرط رنک ۱ بول وا

 - وا جارخا .بولوا لصاح راخذو قوماب یلتیلک

 قنارف نویلم قجم کیا یسکریو یونس .ردهدقُل

 كنه انرک هتکلم ندناجارخا «هدلاح ینیدلوا
 یعهربهلب تاموکج .ردهدنتبسن یدرد هدزوب فا

 كلام ههعساو "یضارا راک اح نانو هدنشاب

 فرص هنرلتکلم رامعا ینیرلتاصیصخت .بولوا
 هدنرلبیصنم یرابنا هلبتلالد كنتموکح زیلکنا .رلردبا
 یرلهرتاد هبدلب هدنرهرومعم رنک او رلمتخرورلنامل

 رالودج و رللو و «سیسأتهبربخ و هيم ومع ةناراسو
 .ردهدقع زا رومعم كتکلمهکدتک «قرهنلواداشک

 یرلنویق ؛یک ییدلریدشیتب تآ سنج رب لوبقم
 لشاب كا كاتکلع یغاپب ؛بولوا قوچ كپ یغد
 .روبللو هدنرلرب قوجر ییدعم رمد .ردندنناجارخا

 «زوموط «لازغ «نالبق «نالسرا ندهیشح وتأناوبح

 هرئاسو یلیت یدک ینابب «لاقچ «تروق «نالتررص
 كجهدبا بیرخت یرانیک ۱ اضع رلهراف .ردراو
 كوسالا .ردقوح یس هقتع راث | .رلاغوج هدهحرد

 توکجار:رکنوج «رکنواهب «رکنچ :یرلهرومعم

 ییوا كوص «بولوا لوراوو لورکتم ءردیرو

 قوح یرانامل هدناحاوس :ردرللکسا كلشیا كب

 هدیرانف كس نوا .رلرویاص ردق ۱۰ بولوا

 .ردراو

 هبحات در هد رق رخلعصا هدسراف وا

 و یرلهجناب یواح ییهرمشم راحشا هل رانامروا هدنف

 .اوه لزوکو یسوبق کیا ندریمد هلیعماج رب كويب
 .روب دا ناس یرخطصا یتفیدلوا س

 3 س 2 ۳۸۳۹

 «بولوایسا كتاذ چاقرب ندهباص ۱ 1

 سابعیوبنبانج مع هدیرب ندهلج ] ۳
 لاس یجوا هک :ردیلغوا ك(هضر) بلطل ادبعم
 لوا هنس رب ندیهانپتلاسر ترضح لاحراو هدر

 زامهنل وا دع ندرلنالوا لئات هنت «هلکلک هی اند

 .هدنربدقنیح كنساور ر نالوا لوقنم .هدهسیا

 ماع وا یمهینک ۰ ردا اضتقا یلوا كويب اهد

 اي و هیمود “راج رب دلولاما یسهدلاو  بولوا
 لغوا  بولوا ندهباءالضفو اهقف .یدا هرب

 . ردشعا تیاور ندنسیدنک ساع

 سرت ها و
 E ۱ و 5

 و قذع نالوا هلیجتن هزع «بولوا ندیعءارعش
 كنو یراعشا 3۳و ؛شلو ترش هلس هقالع

 «بوباشپ هدننامز هب وما تلود .ردشملیوس هدنقح

 ندزو ناوص نب زیزعلادبعو ناوم نب كللادبع
 یکیدتبامظن رل هبحدم هدنرلقحو «ددرتهس رلدزن كلا

 یب و باشا هداعلاقوف هیاضتمبانح «هدلاح

 هدایز كپ ییدوبع ه(لص) هللالوسرتب لهاو
 ندهبوما ءاصاو ول« یتیوسنم و و ؛ یدا

 یرلارحام هلیسهقوشعم . یدزعا افخاو مک ید

 هردروشم یرل هلاکم صعب هل زعلادبع و كلاادبعو

 «بودا مایا راصا هدرصمو هدماش قشمد ایرثک |

 . ردشعا تافو هدهرونم هندم هدنخرات ۰ ۵

 تیب کیا وش «بولوا هدیسهنا هدیصق رب روپشم
 : ردندب وا

 امدعب ةرعب یاب و یار
 تلستو اهیدجو نم تیلست
 اک ةمامغلا لظ ىج رمل اكل

 تلحمفا لبقملل اهنم ًأوبت

 طو بولوا ندنسارعش سرف
 E و ناو ۱ یرفک

 :ردندن راعشا هلجیعایر وش .یدیا

 شارتم دوخر, هلج شابم هثی نوچ
 شابم هرهبب شیوخ راک ز هدنر نوچ
 شاعم ملع 33 راک. هراز ملعت

 شاپیمی ریچو شکیم دوخ یوس یریچ

 برغكناتسدنه (60۵0زع0»7) ] .
 هدنلحاس نامترحو هدنتبح ۱ تارب

 "اقرش « هناتوبجار "الامش ؛بولوا هطخ رب دلویب

 ابر «هلبرلهطخ ناکتوک ًابونج «شیدنکو هولام



 ر ج ك

 ترابع ندمسفیبا .ردطاح هلروک ذم رحم یغد

 ۔روک ( یابک ) و ( چک ) یسییرغ مسق «بولوا
 .هرب زح هبش ( راوشک ) نالوا دتع هدنسه زا یرازف

 . ردنرابع ندنتهج هرق لصا یسیقرش مسقو ندنس

 هللا 13۳ ۳۰ E ۲۳ 4 هللا ۳.۶

 ندقرشف ۶ تولوا دیم هدرا ق ۲

 ا هردهرتمواک ۰ ۰ SI د۰ ین ول هب رغ

 < بول وا هرتمولیک عبر ۱۳۸ ۷۷۰ یسهیحطس

 ولیکم بس رب هک ءردراو یسلاها ۸ ۰ ۸٤۷
 ۔هجرد ر قرط سه . روشود ی ۴ هنشاب هرم

 ربع هتل رللت برق هلحاوس :تولوا 0 ۵

 رب ضعب و هدایز ند ۰ هنشاب هرتم ولیک عبرح
 یکیدتا تباصا یاها بیرق هنرادقم ۰ هدنرل

 ۲هروک دم رادقم هدنراتهح لامشو قرش «هدلاح
 هد راق و ی-هرب زج هبش زاوبتک هسا ردقهس ددع

 لصا هدقحاروش « ندننیدنلوا فیرعت هجیرآ

 (یهام) یهروک ذم ٌهطخ .زکجهدا ثحم ندنارک
 هدا كسار «بورتآ همسق فلتح کیا یغامرا

 رل هبت ندا لیکقت یهبقرش دودح ندارد بل مسق

 هک « ردترابع ندهووا رب قالجو زود كدهنترص

 هدنتل[ یریثأت كنلوح (راوص) نانلوب هدلامش اهد

 ید رېن چاق رب ندیا نایرج ندا بوتو
 تهح قج1 روو 5 یسهرظنمو لاح

 (ینامریس) نج ندنجا كدابآ دجا ینعپ یسهیونج

 نالوا ا یسارح (یام) هلن

 تبنم ییرلرپ بیرق هلحاس صوصخالع كنهووا
 نوکسم دلا كنارک هک ؛روسوق هلاحرب رادلوصحم و
 كن رعب ات هلا نوک م شا .ردیساروبهدیرب

 ردقوا هبیضارا قس .ندنفیدلوا نردكب یرلقاتب
 شما رک .رویمهنلواهدافتسا قح ؛بولوال شیر ولا

 نردهلو یرلربن نوتب .بولوا یومع ناهلاح و
 ۳ «هدکدلکح رلوص نزابو ؛ راق | هدنجا راقدنخ

 بیقعت یران و رلناوراک «بولیناللوق ېک لوب راةدنخ
 ندحیلخ رب نوزوا یغامریا یهام روک ذم .ردبا
 ولیک ۰ كنو .یککیدلکود هنیزفروک ( یاب )
 ربن(هدایرت)نلک ندنراطسو دادنه ات هدنونح هرتم

 روک ذمكرهدیا لیکشت جیلخرب هلبوب هنییخدیمیظع
 درا یرلارم كغاما کیا و .رولیکود هژفروک

 .هاحاسغاطرب قرالوا طوبیمهنلابح (هندنو) هدنس

 ر د ۳۸۳۳۷

 هدس ونح كنسارحم ه داب رت ؛یک ینیدلوا دتع ردق

 ندنراطسو كناتسدنههن هدعب «بونازواغاطرب ید

 یرغ) هدنبونجكنود .بوق آیغامربا ( یتپت ) نلک
 هفعازوا یرغوط هونج ندلامث یاجهلسلس (تاک

 « قرهللوا دید هلا هاسلس و تارک و ؛رالشاب

 ندهووا راط یهدنسهرآ ایرد بل هل راکتا كنو

 هدعت « بولوا دتمم اهد زار «هدلاح ینر دلاق ترابع

 كنار هاهحو و .رلیک هنسهطخ ( ناکتوک )

 غاطو یلهضراع یمسق کهدننونج كنسارحم (یهام)
 یساوه . ردر ر هرظنلافلتحم یواح یریداوو

 كپ هدنسیلامش مسق «بولوا فلت هروک اکوا ید

 هرارلانازم« « قرهلوا زا یرلرومنایو قاحیص
 هدنسبونجمسق ؛راقیج ردقه هجرد ٩ هدکنا و

 ندزوع؛بولوا هدایز یرلرومعایولدتعم اوه هسیا

 ینساوه رامتلم نسا ندیبرغ بونج ردقلوا نیرشت
 د لوت یبهمتیص هدرا كوص «هدهسرودا لیدعت

 هش نالوا روتس هلرانامروا یلابج رک ۱ .رویدبا

 هدایزهمتیصو قوج اهدیرلرواب مسوم هدهر.زج

 .رویلکیساوه هرابلاپوروا صوصخالع «بولوا
 .بولوا ندنرلرب تبنم دلا كناتسدنه ار

 ا مرا یار
 رکشهدنتهح بونح .یعاواكنراد «هب زآ «یادغب

 زوبراق ساناا «سوم «یدنهرع «هقوق «یشماق

 ناندنارناب بای داب ندنراجشانامروا .ردهرتاسو

 هدايز كلا ندنداع» .رواوا مسج كي جاغآ سنج رب

 « هدنام رک :یسهیلها تاناویح .رونلو رمد

 سنجر نیکر جو كچ وک ؛نویق «ریفیص ىلج وکر وا
 تاناویح ۰ بولوا ترابع که را ترم

 ءیدکی اب ؛نالترص سراب .نالبق هدیمهیشحو

 .وس لتیلک هدنرلیداو یامرسو شام ‹«كىوك ىنا

 وآ هلبا روبطو «لازغ سنجرب لزوک نزک هلرلبر
 حاسم هدرلرپن كوس .ردنرابع ندتعاونا كنتاناوبح

 .روناو ید

 ندقوماب هدنارک امدقم هحنلک هب هبلحم میانص

 .هرتلکناهدعب «نکیا هدقعوا جسن هاتیلک راشاق هجا

 ۰ توتیمهدنا ماود یثراق هناح و نم نک لد

 رساکزا اربخا قجاو کا لیطعت راه اکتسد

 داب | دما هبدصقم تاقر یارحا یشراق هنسهعتما

 هراداهلراح لاها هد رافرط ضعب ا هدناروسو



 ر جك

 3 6اف هرکص ندرلینامهارب «بولوا مسقنم « كره دبا داشک رلهقراف و امت نایک روناوا

 . ردرلشمالشاب هنلامعا هروک ذم تاحوسنم ناک

 ماود یر ندهنوا هدهدنلامعا همصات هلرلزب اق اذ

 هدداب | دجاو راشاف كلا هدناروس رلود دک ا

 «بولوا كالڈیا كي ینراج .رویلای رلیلاخ لزوک
 ادب ندیابم .ردقوماپ هلبا جرب یتاجارخا یلتیاک كا
 یطخ لوب ریمد كوب ندیک یرغوط هبیلهد هلا
 دلدهنساپتنم كراویتک هلبا قش هلامش ندبونج یارک
 .یقرهلاص لوق چاقرب رگید هلوصو غاصو هوش رب

 .رودیا لیهست یوا كنکد۶

 تولوا هدنطیضكتل ود هرتلکنا هلیماع تارک

 جور «هربخ ءدایا دما ینعی یتاحنس شب کلا

 هیرغوط ندبغوط یرلقاجنس لح جو تاروس
 OTF كە .ردعبات هدتماوکح ریلکنا

 رب و رک اه ا ردق وک ریلکذا ید

 هرئاد ميسو رازبلکنا هدندفرط رب و ندفرط

 -اچ کتا طبض یرارب داراتموکح كاچوک هل
 هدودو ناماد ید درلازیکتروت زار وب شال

 ینیدنلول مسقنم كتارحک .ردراو یرلرب رادقم رب
 شد یراسوفن رادقم هل راهبحطس هفاسم كناموکح

 : ردیتآ هج ورب
 لاها هرتمولیک عبر وک

 ۲ ۸۱۰ ۵ ۲۵ ۰ مدا هبهرتکنا

 ۲ ۰۰۰ ۵ ۲۰۱۰ یا یا
 }V ۰ ۱9 ۰ رویما زد

 ۳۳ ۵ ۳۹۰ هدسدن,

 ۱۷ ۵۰ ۱ ۰ لیچوس
 A0 e ٦ لوکو ران
 0.0 ۳۰ ۱ 4تاک اور

 ۸٩ ۵۰ ۹.۰ هی ام

 44V 0 N هتاکیهام
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 04 ۰ ۱۱۰ یناکلمتسم زیکتروب

 ۸ ۸٩۷ ۰ ۱۳۸ ۰ تارک ًاعج

 هج ر هدننایم رلودنه یس ەن دمتم لاها كتارک

 ن فک یاس یا یاو انو هستم
 او ودرا نلینلیوس هدیلامش ناتسدنه و قتشم

 ( قارهم ) نانلوا لامعتسا هدنک د هلا یتاتسدنه

 .رلردماکتم هلنناسل (یارک) نالوا لقرف ندنرلناسل

 هب هفلتم بهاذمو عبات هننید اهارب یرثک ۱ كرلئوب

 زکلا «بولوا به ذلا بش یمظعا مسق هد رانو

 رادقم رب هدن رلتهح .E هلا تاروسو دایا دما

 نالوا شا تر ندناربا هلبتقو .روینلو رلینس

 تالماعمو ترا ج «هدرلهسیا زا هحرادقم رار

 «ندنفیدل وا هدنلا درلنو یمیظع مق رب كن هبفارص

 هدنارک هقشب ندهندمتم لاها و .ردراو ایفا

 لک احتهدخ و كلاربجمر ابو راشاب هدلاح رب یثحو 2

 ا مالسا نید .ردراو ید ماوقا مقاط رب رنک
 لعاو 2 ناز شکتکبس دو ناطاس
 دنا شا هدنله د كروم دالوا هدعب بول وا

 مض و "ید اا تلود یر

 نانو لاو هدهطخ و ترک تدم ریو ؛ شا

 تارک تدم رب «هللا لالقتسا نالعا هاش رفظم
 هرکص ندقدلاق هدنلاح هبمالسا تاود رب هجرتآ
 قالا هشلود لهد و طض ندیکی هاش رک ۱

 نداد 0 نالا راشم تلود .

 : سما طض م نانید (هناراهم)
 صخش نانلو یلاو ندنفرط رنو هرکص تدم رو
 ردشعا لیکشتیتلود (راوکیک )« هما لالقتسانالعا

 «هدهسراشق۱ قیدصت یتموکحو هباج ینو رلزبلکزا
 رک ذ هدیراقوت «توشیراق هنس هبلخاد روما هدعب

 نوچ رلیدنک .لباقم اکو و ؛ شتا طبضییرل رب نانلوا
 ؛نوجا قلوا یالوق اهد یعدا هدب ربا یخد

 قح ته اج 94 هت رزوا هربغص تاموکح ساب

 ۰ رد رلشمردنازق یتفصو

Eكناتسجولب ( 160ز*-15۵ز ) جکد وخاي  
 كنسهط> رم هدنتهح برغ ۱ 1

 هرتمولک ۶ كتالك «بولوا هبصق رب یزکس

 یراقو كنسیداو (روختشد)و هدنسبیغ بونج
 .ردواح یلاها ردق ۱۰۰ ۰۰و عقا و هدنف رط

 تشه كەن رق چاقرب یرلاندنربرب و طاع هلا لوح

 ردقە هرتمولیک شب 3 ںولوا تراع ندنسهغوم

 ور "یضارا «قرەنلوا اوراهلرالودج یمنص یفارطا

 كينيزاي یساوه .ردیواح یرلهچغاب امرخو ییهع
 .ردفطل نشیقو قاحیص

 (رالک ) :بواوا هبصق رب هدناتسربط ۱ ا
 نایب یوم توقای ینکیدلنید ید ]

 دوا

 ۰ ر ودنا



 جك
)K٥1( ۱ 3هدنس رغ لحاس كناتسدنه  

 مبات هنارک هلىسەعساو هطخ دنس €

 كرفر وک نالوایانمههدنسهزا یسه ر زج هبشرا وبتک

 ناناو هدنفارطا «بولوا هر زج رب كلوب هدنجم ا

 تموکحربعبات هنتموکح زماکناربارب هلرلهطا كج وك
 یمظعاےسق كزفروکر وک ذم .رودبا لیکشتہزاتم

 راسو راط كي ندنتهج یبرغلامش .بودا طض

 و تارک و دنس هلرلزاغو شینک اهد ندرلفرط

 هلیمسا (نار) رزاغو و .ردشلرنا ندراویتک و

 «بولیکچ یرلوصهاک «هلغلوا خیص كپ «بولوایمسم
 بول زآ یرل وص هاکو «رملاق هدا ۳ ور قلقاطب

 نالوایناقحلم هللا هریزج كوب .ردنا لوح هزيکد
 ۱5 ۸۰۰ .یشهحطس ةهحاسم اعومم كت کک وک
 : ردشک ۷ ۳۰۵ یسلاهاو هرتمولیک عبر

 ههو را تموکح چک هنيو نلس هنل وا دع ندهرق

 یسهیحطسهحاسم ید دارازاغو روک ذم نالوا دناع

 رومتاي رازاغو وب . ردهرتمولیک عبر ۳۲۳

 نرد كا ء هدهسرویلاق هدنتل ۲ وص هدنرامسوم

 و تآ یلاها * ندنکیدعا زواجت یبهرتمرب یرالحم
 ود انا که یک كره ندنجا كلوب هللا هود

 یرلفرطرنک ۱ هسیاهدنراسوم قلقاروق .رلردا دش

 كرکو وص كرك «رونلو روتسم هلبرلهقبط زوط
 هدایزكپ هزوک ندنساکعنا كنسايض شنوک زوط
 ؛بویلوانکمكمکندنچنا نیزودنوک .ندنفیدپراچ
 .هضراعز | یسضاراكنهرب زج .راریلک بت ودیک هحیک

 هلتءارز هحیلشاب یسیلاها « بولوا تبنمكبو ىل

 رتاسوقوماپ «یراد ءهبرا ؛یادغب و ؛راردلوغشم
 باش هلبا رو و لد . رلرریدشبت تالوصح

 شع وسنالوا یعاقتراهرتم ۷ .ردقوح یرلن دعم

 .ردیلتدشو قیص كب یرلهلزلز «بولوا یناکرب رب
 ینکیاو هود هدهحرد یجنرب یمهبلها تاناوح

 هدنامو كساو هود یلتیلک « بولوا ریفیص هدهجرد
 نالو هدیلامش لحاس یزک .ردراو یرایروس

 یربش( ج وې )نانلوب هدنرق دكزفروک رب نوزوا
 ( یوادنام ) عقاو هدنسیب ونج لحاس ۰ بولوا
 هدکلیحیک یسلامها و .ردکلشیا كي هدیمرلکسا
 را ردقهراکنژو هسراف رحم «بولوا ھام

 < هدهسیا قاحیص هدایز نزاب یساوه .راردیک

 هلوا نرش ندزوعیمسومروماب .بولوا مالغاص

 كچ ك ۳۸۹
 مکح رلهرو یللتدش هدسیامو ناسیو ؛رروس ردق

 یسلاها هرردلاق هباوهیراموتراک زور «بوروس

 ناکداز و هنیرلتیسنج ( لوک ) و (تاج) هجیلشاب
 رادقم « بولوا بوسنم هنموق (توحار ) یننص
 و هدنبهذم اعار ی ۳۹ ۱۸ ندنسمو

 (اوار) یتاونع كنک اع .ردلس ی ۲۳
 و ؛ رونلو هدنتح یسهباج كنهرتلکنا ؛بولوا

 تب راكب هردو یلکوک ۲۰۰۰ هلبا هیماظن ۰

 ۰۰۰ یرلقدل وا روح هغمراقیج
 ۳2 یمهب ونس تادراو .ررداو رک و

 .ردهدنرلهدار قنارف نوبلم

 112161۲ -) E ا هوادنک مک

 ( Gandava ور 101

 ؛بولوا هطخ رب هدنسیقرشلامشیاهتنم كناتسحولب
 ۱۰۰ و هدنتهسو هرتمولڪ عب ص ۲۳۰

 ندهووا رب قالح هدنعافترا هرتم ۱ ۰ تیاپم

 < تولوا لوح اتداع ییطسو مىق

 هدلوچو ید رلیاچ ناک ندنرلفرط برعو قرش
 هلبا ( ناهلس هوک ) الامش .رلرولوا وح قرهبروق
 تالک هلیسهلسلس ( یوهار ) ًابرغو ندناتسناغفا
 یرغوطهنسیداو دنس «بولوا شلرتا "ندنفلناخ

 تیسنج كرك هجیارا تعیبط كركو ؛ردقیجا
 هدندودح ییغ لاش . ردعبات هاتسدنه هحیلاها

 و نانلو هدنسهظفامو هرادا تع كنلود هرکتا

 و اهل ید قارا یا )
 ندرو راکش هرزوا كمتک هراهدتق ندناتسدنه

 کلم هوادنک ک یطخ لو رمد نانلوا دی دع

 شیلاقوس هدنفارطا .رودبا قش هلامش ندیونج

 رثزیلکنا بونلوبرلزاغوب ماطر مهمكپندن رظن هطقن
 یساوه . ردرلشعا هماقا E ا كرانوب

 هنترارح بابنرب جيهنزاي «بولوا قاجیص هاتباغ
 هعفد قوح راراک زور نسا ندیغو ؛ زامهنابط

 : رواوا بعوم ا هلس داران اناو تاناروص
 هوادنک ک ةبسن هنیرافرط رئاس كناتسجولب اذه
 . ردراو یرلههرق و هبصق یخ «بواوا نوکسم

 نالوایواح یییلاها تكن یل شب و نالو یزکص
 < یرهل «راداد « غاب هقثب ندنسهبصق هوادنک

 یسلاها . رویلو یرلهبصق دابآرصانو یرنک

 ( تاج ) قطن ۰ بولوا هدنراهدار ۰

 ندهمرمشود

 ۰ ردترابع



 ی ح ك
 یرلقدل وا یدتمهلمال اند رنو .ردیوسذم هنتتسنح

 یتاداعو قالخا كن راسنحمه یهدناتسدنه «هدلاح

 و « ردرلمدآ ناقشلاحو نک اسك «بودا هظفاحع

 جولب E رلردا لاغتشا هلتعارز هجیلشاپ

 .رلراشی هدناحترشع ینعی لیخ «بولوا ندنماوقا

 .هدفارطا .رازامروط یرک ندقلوا طلسم هعارزو

 یریروسنیشبق ید یرلترمشع كرلرب قلغاط یک
 .رارالشبق هداروا .بوداقوس هبهوادنک ک

de 1210۱ ( 160۱69  ) 

 ۔رع لحاس كناتسدنه ۱ و

 یرلهطخ تارک هللا دنس هدندلامش مىق كنسي

 نالوا یانه هدنسهرآ یس هر زح هبش راوبتک و

 چوا رکید قحلم اکو او یهربیک ةربزج ناسلافن ۲

 وم رومتاب «بولوا زفروکرب یواح ییهطا ترد

 لوچ زوط رب هدقلقاروقو زفروکرب غیص هدنمس
 ولیک ۳۸۰ ېو هبرغ ندقرش . رویناو هدنلاح
 [ « هل روس تعحاح هدهب هفن ۲ هةدام] .ردهرتم

 هدنغاجنسدیج كاشالوهینوق 7
 DINE ۱ لر وب

 هدنسبیرغ لامش هرتموایک ۳۰ كنهطراپسا قرەل
 ۲۱۰۰ « بولوا هبصق كچوکرب یزکص هبحان
 بک لنده رق ۳ یسهیحات ا یسیلاھا

 یسضارا .ردراو یسلاها ردق ٠۰۰۰ «بولوا

 لصاح یعاولا درلهویمو تابوبح «بولوا تبنم

 ى ا رعش ریهاشم ) ی زب ربت حیش ( ۱ 3

eهدزبرمآ ۰ بولوا ندناربا اشم  

 نیسح ناطلس یغوا سیوا ناطلسو نیشن هاقناخ
 اتو ؛شلو مالسالاخیش هدروک ذمرپش هدنرانامز

 و زیرت لس دهن رانامز یدافحاو دالواو روع

 تتسیدنک ,ردراشع و راح اثرا یتفص و هدننافاضم

 لاکر یداقتعا كم و هدنقح <بواوا ف حالص

 . یدیا داشرا ناکنشتمجیم یهاقناخ ۰ هافلوا
 ملطم وش .ردراو یاد بتصو یراعشا هنافراع

 : ردن دن راعش “ل

 مرکنن زاب ناح "یداشب تن ردام

 مرکننواب ناهج ود رهب و قشهرد

eكترکتو هدنسیرغلحاس كنهلجد ۱  
 كلفسابازهلبا العا باز هدنتسوا

 ر
 7م

 اد ك ۳۸۳۰

 یدنک ء بولوا هبصقر 2 هرا یرایصتم

 ناب یوجتوقاب یغیدلوا شمال اق یرتا هدننامز

 هروندیآ

 .بتولوایسوق ندراقوب كن همرکمٌُهکم ۱ 3

 كفاك هدهنسویق یهدنتهج احا ۱ ۷

 تا و «یدرلرید ) یدک ) هلا رصقو هلمض

 و لوخد ند ( ادک) هدهکمحتف دلنمدنفا (ملص)

 دلو نب دلاخ و یراةدرویب ج ورخ ند( یدک )
 یو یرلکهلیا لوخد ند( یدک ) ك (هضر)
 .ردشل وا یراحتافالتخا قوحر هدنقح رلمسا وو

 (ناخنیسحمالغن ناخردیح مالغ) | ۰
 «بولواندنسا کو ارعشناتسدنه ۱ راد

 تافو ندتلع و «بولوا التبم هونج .ردیلونهکل

 :ردکنوا عابر وش .ردشعا

 درکد یاب راسمرش !رهلال
 درکدیاب راز زاز ةیرک

 درک دياب رادغاد ارهنیس
 قاسو یم یب تساخرب ربا

)Guedah, Kaddahهمش هقالم  

 رب عبات هنتل ود مایس e ۱ هادک

 هبصقرب یزکم كلوب و هزاتم تموکح كچوک
 هدنسم زا لا ضرع ۷٥ هلا ° ی «بولوا

 اقرش ۰ ا اا هلا ىتدلوا دتم
 ًابونج « هلیسهزاتم تاموکح غنولاتو یناتاپ «ناتنلک

 (یسلو) مبات هبهرتلکنا یخد ًابرغ «هلیتلود (قارپ)
 هدنرلدودح . رددودحم هل زفروک هلاکو هل لایا

 راغاط مثاطرب هدنراعافترا هرم ۱۸۰۰ و ۰

 نوتلآ هدرادقم زا و یالق لتیلک هد رلن وب «بول کو

 «هدهسيا هجقلقاطب تهج لحاس .رونلوب یرلندعم
 ` ىرافرط چا .رددعتسمكپ هنلوصح یثماق رکش

 هلحاس هن هردروتسم هل ران امر وا شمهمروک هطلاب

 E ۵ ۰ لشارق هدنزه برد
 ء تو یو وب ۴۱ هدنلخاد تكلم .رولوا
 1۰ ۰۰۰ یبلاها ۰ ردلاص هنافسریسییتل

 ۔وصقو سو قالم رثک ۱ ءبولوا هدنرهدار یثک

 . .ردمسقنم هب هیحأت ۱۰۵ تکلع .ردىلمابس یر

 هدیبرغ لحاس یمهبصق ( هادک ) نالوا یزک
 . ردراویسلاها كيب 1 ید .تولوا

 ا یار
 . بولوا ندنسارعش ناتسدنه شف

 الغ ق رفع سانس هلل ردو ؛شا تأمن هدیلهد



 و د دل

 ۰ كرەديا نطاب ریوشتو مولع لیصحت ندنخاثمو
 ماربب ناناح ناح و ؛شلوا لصاو هداشرا ماقم

 دک ندقدل والئات هب یلاع ماقم ا هل سەر ام كناح

 .راتخنا 3 بولیکح هنس هر اح هدننامز یشروش كنو

 وم مع . ردشعا لاحترا هدنح رات ٩۷ ۰ و «تلرزع

 ؛ردکنوا رعش وش .یدا را و یسه رهم ىج دە دىقىس

 لد یهک دش مغ لزنم ناج یهک

 لزنع لزنم مر ی اد تمت

 هبصق رب هدماهس یداو هدنع ۳

 . روید انأس یوج توقاب یغیدلوا ۱ ءاردک

 «( دلدک) اعا دجا »

 ا
-awgyy ( Quedlinburg ۰ 1 

 نر ۱ غروبنیلدک
 كناضق زکصو هدنساضق ( نیلسرشا ) كنغاحنس
 «بولوا هبصق هد سلاش تبع هرتمواک ۱

 رقابو ممد .یتکم یخاد «یسلاها 5 ۲ ۱۰٩

 ءازجا ءرکش هللا هلنافو هخوج روهشم «یراهناخک ود
 سو هرب «هلغ وط ؛هنراقمو هب رېش .لت هی ویمیک

 هزبس ؛تابوبح ؛كچیجو یرلهناخغابد «یرهقبرپاف
 رورشم یراقلنادفو هحناب .ردراو ینراجم زوموطو

 ۱۰۰۰و «ردهداتعسو مود کی ۲۰۰ بول وا

 .ردا لاغتشا هاتعنص و 8

 برغ كنيا وطان ( زیدکد وخاپ ( 9
 راکدن وادخ هک« ردقامریارب هدنفررط ۱ سز

 دا هدنساضق سودک كنغاحنس هیهاتوک هدشالو
 «قرهقا یرغوط هب یلامش برغ ادتنا «هلناعت ندنغاط
 ۷ كنسهصق سودک نالوا اضق زک و یانمه

 هدیباح كچ وک رب نئیا ندهبصقو هدنبونج هرتمولیک
 ندا «كرەلود یرغوط هیبونح برع «هلذخا

 ی ندکدتا یش ینساضق همشاو ؛رریک هنتالو

 یرغوط هبیلامش برغ «هحنلوا لصاو هنساضق هلوق
 هدننیدراو هیرو و یاح یدنلس ندغاص بونود

 هونج بر هني ندارواو ؛رینآ ی یاچ یجریمد
 رش الا ندلوص هدنبرق یاص بولود یرغوط
 اسنفم .یرهالشاب هغفا یرغوط هبرغ ؛هحنل 1 ینیاح
 ( فین ) ندلوصو ( نودنوک ) ندغاص هدنسهووا
 ؛قرهق | هدنلامش دكروکذ م رپش «هلذخا ی رایاح

 و د ۳۸۳۱

 یارح نالوا یرغوط هونج .هدقدلوا لصاو هنمنم
 كنهحوف كرهدا ماود هدنتماقتسا «هلکرت یني دق

 ایرقت یسارح .رولیکود هنزفروک ریمزا هدنیونج
 كرلراقو رارومغاي «بولوا هدنل وط هرتمولک ۰ ر

 هدنفارطا یغاتس .كردلک هناضیف هدنرلمسوم یسرا

 كي یرلرب نالوا هدنبرق صنم صوصما یلعو
 یخ یسهضوح هرریدلوط هللا هبسرتم هبرتا تبنم

 هضوح وب هلیماع یغاجنس ناخوراص «بولوا عساو
 تبنم كب رلهووا یهدنفارطا یغاتس .ردهدنلخاد

 . رد ( سومه ) یعدق مسا .ردراد]لوصحمو
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 ۷۷ كنهیهانوک و هدنغاحنس ۱ سر
 ا نالوا قاف و مدنی وب بل هارو

 هصق رب یزک اضق هدنرزوا كاج رب نلکود

 «یسیلاها ۵ ٩۲ «هرزواقلوا ملسم یس هل «بولوا
 ؛یسیریوک رکراک رب یکسا هدنرزوا دروک ذم رهن

 ینیدلوا ینیع كنسهعلق ( هتک ) ايو ( یداق ) یکسا

 ۲ «ینیرش عماج ٤ «یمهبارخ هعلق رب نالوا نونظم
 یاج ۲ .یرامع ۱ «یتکم هب دشر . ءیسهسردم

 - اق هایس لصالا یناکرب یفارطا .ردراو یاخ ۲و

 هدهسبا زکنانزح یسهرظنم «هلفل وا ترابع ندرل

 ریو هللا هننادم ندفرط رب .ردنیطل یساوهو بآ
 E .ردبا تراجم هللا ریمزا ید ندفرط

 برغ كنغاجنس هنهانوک یماضق سودک س

 ,هبهاتوکس فن ندنتهج یقرش لامش ؛بولوا هدنتهح

 ینونج برغ «هلرلاضق قاشع ندنفرط قرش بونج
 ید ندنفرط یلامش برغ «هلیتالو نیدنآ ندنتهج
 یواح یهرق 7 اضق .رددودحم هلساضق وامس

 ؛۰ ۷۰5 «هرزوا قلوا كرتو سم یسهلج .بولوا
 9 رب سوت .ییخاوا .ردنوکسم هلبا یلاها
 رهن «بولوا ترابع ندنمسق یراقو كلا كنسهض

 روعمو عور "الماکو تبنم كب یسیداو كروك ذم
 فالو .رادواج ,هب زا .یادغب رادقم یلیخ «هلغلوا

 تاج .هلق .هللوصاف .دوخ «یراد ءرصم
 ,نوتوت ,نویفآ قوماپ ؛ریونک «نتک «ماسیس
 لصاح یعاونا كرلهویم راس و نوتیز «موزوا
 لبخ ؛بولوا قوچ یرلکجو كپبا هل رایزآ .رولوا



 ۲ ر د

 «طومالپ ندنل وصح نامرواو كا هلیموم لابو لاب

 عب ص ٩۱۷ یرانامروا .راقیج ید هرناسو

 فرص ناع یرلحاغ | ءبولوا هدنتعسو هرتمرلیک

 ندننادقف كنهیلقت طئاسو قجا.ردترابع ندهشدم

 مطق هتسارک ردققحهنلوا فرص هدنلحم زکلاپ

 ؛رفتزا
 ینیدلوا هیحانو هعلقر هدناع رذ | ۱ 9

 ۰ ردروطسم هد ( نادلبلا محعم » ۳

 هدنراث ا برع نویفارفج كن رهن روک ۱ 5
 ( سارآ ) «بولوا یمسا طوبضم

 .رلربد ( سر ) هدەنىرېن

 و و ۱ ۳

 E (هضر) 7 ۱ یسارک

 .راشم ماما «بولوا ندهعفاش ءاهقف ربهاشمو ندنب

 ندا رشنو سیردنو ظفح هدایز دلا یبهذم كلا

 «بولوا یحاص لوط دب هدشدحو هقف .ردناذ وډ

 قوح رب راد هلیدعت و حرجو ههقف عورفو لوصا

 قوچ ریو ؛شقا فینصت هربتعمو هیساسا بتک
 رک شفا دىفتسم هلملعت و ذخا نک قل

 و «ندنفیدلوا لوغشم .هلفئاص سابرک لصا نع

 بیقلت ( یسیارک ) هلتبسن هنعج ٌةفيص كنهلک
 رپش هدنحشرات ۲۸ «بولوا یلدادغب .یدششوا

 ردشعا تافو هدروک ذم

 یر نرق یجوا ( محرلا دبع ) 7
 بحاص ؛بولوا ندنسارعش لئامع | کارت

E EE دعب هسیردن قبرط هردسع كتهداز ىلانق  

 «هشرزوا فعض نالوا ضراع هن رصب «كولسلا

 النمو یضاق هدر چاق و « درهدیا لقن هر اضق قیرط

 ینیدنلو یضاق هدنخ رات ٩۸۲ .هرکص ندقدنلوب

 :ردکنوا تب وش .ردشعا تافو هدنر یشکت

 یب ماع بوروک هلرام هوب یدلآ تربع
 یب مغ یدتیا ماع یاع تربع مک هآ

 كنيثک شب ندنسارعش نارا
 : ردیصلحم ۱ یارک
 « بولوا ىلئاهفصا ( ناخ مسافلا وا ) یسیجنرب

 ه ی هد نداروا .یدا روپشم ړلکمند ( اباباغآ)
 :ردکنوا تیوش .یدیشعا نطوت هدارواو ترم

 لد زا دور نوسفاو هناسفاب هن ترهم

 بلد زا دور نوریب هکتسا لاحم وت قشع

۳۸۳۲ HE 

 - هللا ) یمسا «بولوا ندک ارتا یسیجنکیا

 :ردنکواتیب وش .رد ( كب یدرو
 تس اد, یره ندرکرب هک قوط نآ تسي
 تسوا ندرک رب هک تسام هبس تخ تسد

 - كنوپس الم «بولوا یلزربت یسحنجوا
 :ردکنوا تب وش .ردیلغوا

 تخادنا ناچ , دصق, مراکت هزم ریت وچ

 ناک رد دا دوخ "قسهب ار

 یدهم) یمسا .بولوا ندک ارا یسجندرد سس

 تب وش .یدا نطوتم هدناشاک .رد ( كس ىلق

 رذکنوا :

 تخادنا

 یعدم میز زور وا یوکی موروچ بش
 اد یاپ یاه هلبآ مک ناهن كلف وجه

 یمسا < بولوا ندک ارتا هن یسحنش

 :ردکنوا تب وش .رد ( كبنسج دمم)
 ارم تس زات ماکنه و دیا یم رای

 ارم تسراک " ود یارک ناج یا مدکی

 یغاشا» هدهسنارف (006۲2۳00) ۰ زا

 هدنساضق (ینواس)كنتلابآ «هزآ ول ۱ دنا
 هبصق رب ا هدنیرغ هرتموایک ءو

 نکو قوماپ هلا هخوجو یسیلاها ۰۸۰۰ ؛بولوا
 0 « ردراو یرلهشرباف تاجوسنم

 :دوالع هی ا ا ۶
 نع «بولوا ناونع رب رونلوا یار

 E ینیدلوا یمسا كن هلیق 2 لصا

 راشم ناناخ نالوا مولعم یرلقدلوا ندهبزیکنج

 .( ناخ یارک یجاح كلم) ىر كمبلا
 یسابابتوس «هلغملوا هیرت هدنناي كنهلبق روك ذم

 هل دصقم یرطاخبیبطت كريمضنشور ریپرب ناللوب
 هدنسهلالس «قرهللوا لوق هدنماقم ناونع مسا و

 : ۰ رد اق یاب

N ۳٩۰ كدادغبو هدشالو دادغب ۱  

 قردلواهدنسب یغ بونج هرتمولک ] 2
 هدهفاسم كلهرتمویک ۲۵ ندنرانک غاص كنارف
 عقاو هدنرزوا كلودج رب نالبریآ ندروک ذم ربنو
 ۳ « بولوا رش رب یزک قاحنس

 یارا ی ۰ ندرلنو هک« ردراو یلاها

 بهذلا ییشو ینجا قرلوا دنه ی ۰۰۰٠و
 ۳۰۰و لر بک ندیعیشو ینس ی ۱۹ ۰۰۰و
 هراینس یردو یتکم هبدشر .رددوهپ یردق



 بر ك
 هاسهسردم ٩ قرەلوا صوصحم هرابعیش هد ی ۸

 ادهشلا ناظلس البرک .ردراو یتکم ناك ۱
 ىلع نن نیسح ماما NNE هدد رول و

 هنرت ٢ تولوا یدابش لح كد 7

 مانا هاکترایز هلیتبسانم قتلوا یواح ینیرل هفرش

 ؛ رونل وا مج راوز ندننفرط سه كناند «بولوا

 ضرفترایز ییالبرک نوچا رایعیش صوصحلا ىلعو
 نفد هک ایكاخ وا یرلهزانح یک ینیدلوا هدنماقم

 سه نددنه و نارا ,ندننیدنلوا وزرا یغد كتا

 یهدنفارطا كنهشرش ةبرتو «لقن رلشعن یلتیلک تقو
 .رونلوانفد هناتسرانح یهدجراخ ايو هترابادرس .

 رشن دكراقلقاطب یهدنرلراوح كرپش هسیا لاح و

 لالخا یاوه « قرهلوا مضنم هنأنفعت یرلکدتا

 ی رلقلقاطب ا هغ تموکح « هدهسا هدکقا

 اوه قرەجا یراقدنخ دودسمو «قرهدوروق

 هاتاغ یناطو عو هشرش برت .رویشیلاح هحالصا

 رب عنصم و ككویب هدنناي یک ینیدلوا لمکمو نیز
 و عماوج ددعتم لگد هدنجا روو فیش عماج

 هدنماقم راکداب كراوز رپش لاها . ردراو دحاسم

 تایآ هلرلیش یک صرقو حیبست یرلکدرونوک بول ۲

 البرک ۰ رلردبا لامعا هرئاسو رلهمزای لیزای هعرک
 هبرت هن رزوا ینشک كننفدمو دبشم كماع ماما

 ربش رب ند شضقا نوکت هدننارطآ ی
 دەن وک ن دنوک .ردشلکهدوح و هدننامعرود «بولوا

 کیار هنسهو «هدقلاغوح یدیلاها «دكرهدیا حسو

 . ردهدقُع وا مذ هل و قاقوس

 بال ییداوا ی دربش یشنا لبرآ لا
 ماما ترضح « بولوا صوصخم ههووا یهدنفارطا

 دایز نب هئادبع هدلح وب (ایهضر) یلعنب نیسح
 دېش هدهعبحق تروص رو قیبضتو رصح ندنفرط

 زوسلدةعقو هلّوم هعقو وو ؛شلو ترپش هایسلدا
 ا رهش هدعب .ردشوا روېشم دم هاب و

 هلیمسا تانلح هنب «بویم وامضو مسا هقش «هدقدنلوا

 ,ردشل وا ەم

 زکر تكغاحنس نالوا یاننهیماضق البرک -

 ا عقاو هدنلامش یاهننم «هدلاح ینیدلوا یساضق
 هیدنه "ابونج هل راقاحنس هاح ̂ قرش «دادفب " الامش

 لیا لوچ  نلنید ماشلارپ ید ابن . هلپساضق

 بر ك ۳۸۳۳
 میر ۰ ایرقت یبهیحطس هحاسم .ردطاحم
 ادعام ندرباشع ندا نالوج «بولوا هرتمولیک

 ندرلنو هک هود ٩۳۰۰۰ یک لاا

RC ۰ ۰بولوا یدو یا  » 

 كب هدنئاذ دح یسضارا .

 شملجا نوجا یضارا قس
 شمرکهنلاح قلقاطب .بولوا دودس رااودج ددعتم
 هدمه « رویمهناشیا قم یضارا مه «ندنغیدلوا

 ءان . ردهدکا لالخا ییاوه راقلقاطب روک ذم

 1۲ قن یسیضارا مورمو قلامرخ هیلع

 هدنوانام ككنسهیمومع "یضارا ینعی هرتمولیک عبح

 .اوحو تالوصحم .ردلاطب یسلکمسق «بولوا یر

 بسم :اضق .روللوا رک ذهدنف رعت كغاحنس یتا

 :ود وحی هیجان جوا هل راتسا ةباحرو هټافش
 ندیابیکرتیتالو دادغب «یعاحنس ۱ الب رک

 بونح الا و یربكغاحنس چ وا !

 هلح " اقرش « دادغب سفن "الامش «بولوا یسیرغ
 لوجنلنیدماشلارب یخد "ابغو ابونج «هلبراقاجنس
 هدنتعسو هرتمولیک عبع ۲ .ردطاع هلبا

 هردب « یرارز « فجت « هیدنه : البرک «بولوا
 هل رامسا

 هقشب ی نیشن همیخ ندا نالوح هدنجا

 بول وایم سرقت ی
 و E ی ا ۰

 چیه «بولوا قجل او زود یسیضارا 5
 یك لامش زکلاب یامرا تارف .ردقو یغاط رب

 هبنیسحنالیریآ ندنو «هدهسرودبا قش ینسهشوک
 ین راتهج قرشو لاش كغاحنس یرالودج هیدنهو

 ؛بولواقوجكي یرالودجهلبتقو .ردا اوراو س
 هدعب « نکیا هدکعا ابحا ینسضارا تهح وا

 لصاح راقلقاطب و رالوک مقاط رب «هلغلوا بارخ

 هحلع یواح یزوطیجاقر دارللوک و . ردشلوا
 كنبراشوق وص هدنرلرکیداو « هدقملنالل وق ۳

 نالوا رومعم موبلا .رونلو یرومس وصو یعاونا

 0 وا نوا یی روک دم
 رب ندنساینغا دنه یرکید و ندنبناج ناخ نایلس
 قاحتس : ردششوا داتنک ندیفرط رخ بحاص

 *ینارا یی ریقلنادف ۰1٩ ۲۳٩ زکلاپ هدنلخاد

 هبتقو E تبثم

 ۰ رد واح ییهیحان ۷ و مسقنم هباضق ه

 ۰ و هه +



 ب د وإ
 قلامرخ و عورنم یرب هدیدب قجثا كنسهبموع

 .ردبواحینجاغ آ امرخ بیرق هنویامقج رب «بولوا

 ءرصم «یادفب مجرب «هبزا :یمهیعرز تالوصحم

 «لاقترو «زوبراق «نوئاق «هبل وصاف «ماسس: یراد

 « رجا «را < یصیاق ؛موزوا نوع لتاط «نوه

 -راقلامرخ .ردترابع ندرلهزبس رتاسو هیماب .توط

 چیه هقشب ندزوط «یک ینیدلوا یامروا هقشب ند

 یمهیلها تاناوبح هردم هل روک را ید ندندعم

 ۰۲ ۰۰۰ ا رشت یادلوت یونس «بولوا قوج
 rE KARE a یا ۰ ۰ ءریغص

 6 هود NE ers و را 4 ۵ ۽ نڪ م

 اعم هک ۱ 0۰ ٠ و نوسق ۷ ۰ ۰ ۰

 هيلع عیانص .رولوا غلاب هناویح سآر ۰
 هراوز هلاابع نالیاپ ندننوت هودو ندیغاس هدفج

 كفت قفوا نالیاب هدفجنو البرک قرەلوا صوصخ
 زمکی رادقم لح هدالب رک «بولوا ترابع ند رام

 قحن ه هبلحم تاجابتحا هب زا و یادغب .ریلساب ید

 یقرتک كراوز . بولوا هدرادقم كح هدا تیافک

 «مرب یتاجارغا .رونلوا لاغندایشد نداللح مدنلاخ

 «ردنرابعندهرناسو زمکی «ابع«یرد «یغاب ءامرخ

 هتکلع وهلدادغب هلیسهطساو رلناوراک هجیلشاب یتراجت
 . روللوا ارحا هل رلتریشع رهشو هرنع نک بولک

 « یغناس « بواآ ییرل همزلام رتاسو هرخذ رانوب

 با كنتالاغدا یلجارغا .رلراتاض غاب وب ناویح
 یسهبهونس تادراو كغاحنس ۰ ردهدنتبسن یلثم

 یسارمل یلنامع ۳ یسهیلحم فراصمو ۰

 هلرل هسردم یهدرلهبصق و رپشیتاکم هردهدنرلهدار

 « ردنرابع ندنرلبتکم نابص و هب دشر چاق رب

 ماما هداول زل سم ۰ ردصوصحم هراعبش یرتک ۱

 هدفجت ءیکینیدنلود_یسهفیرش برت ك(هضر) نیسح
 یسهفرشهبرت كنصدنفا (هضر) یضت بانج یخو

 راسو یسهبارخ كفرشعماج یراقدلوا دیہشو

 ددرت راوز هنفرطرهكغاحنس «بونلو راهاکترایز
 هدافتساو تراجم یلبخ یلاها ندزو وو .هدکعا

 دالب قوح 3 راسو كن رپش هفوک ءردهدکلیا

 یمهقیتعراث ۲ «بونلوب یرلهناروكلنهروپشم بدق

 بر ےل ۳۸۳

 ا تموم یساوه .ردقوج
 هدرلتهح اش «نولوا همالغاص هدنساضق 9

 .ردیلهمتیصو غآ ییالوط ندرلقلقاطب
 (01۲6۲60۵) هنهرک دوخاب 1 7

 ا و ا رسا م

 برغ هرتم ولیک ۵۰ ًابیرقت كل هجبفرس و هدنغ
 (هشقود) مبات هوص هرق ها قردلوا هدنسسونح

 هبصق كجوک رب یزکیم هدنرزوا ییاچ
 « ینیرش عماج iê یسلاها ردق ۱ ۵ ۰ ۰ «بولوا

 2 یسادتا

 ترابعندناکد ۱۰۲ ؛یساسلکم  .یتکمنابتسرخ

 یسهلق تعاس رو یلاخ ۷ .یرازاب هلیسیشراچ

 کم ر « یسەسردم ر

 .ردراو

ayوا  E 

 خد ًابونج « هلیشیالو هینای ًابرغ ,هلبرلاضق جیلسان
 یواحیهرق ۸۷ «بولوا دودحم هلا هینانوودودح

 قلغاطیبضارا «ردنوکسمهلبا لاها ۳۳ ۲:۰ و

 .ردراو ید یرلر ابو یداو ضعب تبنم «بولوا
 «دوخ «هللوصف «رادواح «هب رآ «یادغب : ینالوصح

 .اوبحرتاسویک «نوبق .ردنرابعندهرناسو موزوا

 .ردراو ەد ینامزواچاق ر .ردهقوح یسهیلها تان

 «هحنل و « لک «قایش ندنفرط رلتسداق هدنلخاد اضق

 یسهونس تادراو .رونلوا لامعا هرناسو باروج
 هدار اربل ۳۲۰۰۰ یسهبلم فراصمو ۰

 هردهدن رل

 ندنفرط نارا هقحالس ۰

 ا 2 6 ۱ انویرک

 رومأم هیرح یشراق هیلصلها ندنفرط قرابکر

 .هیک اطنا یرلنو ۰ بوراو هلرکسع یلتیلک «هلغلوا
 تافوهدهرصاحعیاننا هنس وا و ؛شقا هرصاحم هد

 اغورک ر رکید ندک ارتا یاصا هنب

 ه راح چاق ر یشزاق هببلص لها هدننطسلف یخد

 دم ی ٩۵٩ هدعب و ؛ نشعازف

 ؛ ردفلفا

 اطا و ندنمارمش نارا 8
 ناملس هاش هک :ردبصلخم كني ه



 بو 4
 دیص و هنایلزه یعیبط «بوباشاپ هدننامز یوفص
 :ردکنواتب وش .شعالئام هروبط

 لاصو مزب رد هبرک ارتشروخ ماسریم
 منکیم ادیب راوید ةشوڪ ره زا هار

 دفس رم ریازج ( 152۲02105 )

 كسودرو هدنغاحنسسودركنتالو ۱ رک

 هدنسیرغ بونج هرتمولک ه۰ كنسي ونج یابتنم
 قرش هرتمولیک ۷٩ كانسهشوک لاش قرش دادرکو
 ضرع ۳۹ ہللا ۳۵" تولوا هطا ر عقاو هدنسلامش

 نهزواوراط «رولوادتع هب ونج ندلامش هدنرلهرآ یلامش

 هرتم ولیک ٨۸ یو هونج ندلامش .بولوا هطا رب

TEیسضارا رەكە را وش وا هللا ه  

 نالوا ىلع تسکوب كلا بولوا قلابقو قلغاط
 .ردراو یعافترا هرتم ۱۲۱۹ كنغاط ( سوتسال )

 رب راط ندنسیدنک «بولوا عقاو هدنلامش یاهتنم
 رار هللا( هراس ) نالوا شل زا وع»
 بول وا هرتمولیک عر تی رشت یمهبحطس هحلاسه

 رایوققوح رب هدنلحاوس. ردراو یسلاها ۰

 «ولارغوترو «وتاتسیرت یرلسا كلا بوتلو رانایلو
 یضیع یساوه ء رد رثن اه هناغ۱ ءوتا ءولام ورو

 كيسک ای رلمتلم کد «هدهسیا هحقاحیص هجنساضتقا

 تالوصح .رولوا فطاو لدتعم «ندنفبیدلوا

 یرلاعرح قجنآبولوا ندنلببق تائزج یمهیضرا
 یک «نوبق رادقم لیخ یسیلاها «ندنغیدلوا لزوک

 رناسوریمد «تیتنایرسو یرلر .رلراسب ریغیصو

 صوص ایلعو یرلناوبح وآ .ردراو یرلندعم ضعب

 میانص .ردقوچ یرلنیجریدایو كلکک .ناشواط

 ندندیص ناجو رکنوس هاقلیجقیلاب هجیلشاب هيلع
 ینیراتشیعم هد یمسق رب كنيلاها بولوا ترابع
 امدقم هطا و .رلرد هدشروح قمازاهد تیغ

 هدنتروص هیحا رب مبات هنساضق طوشاق

 دانا اضق  هجرنآ اربخا «نکیا هدقملوا هرادا

 کهدنسیرغ لحاس كنسیونج مق «قرهنلوا
 ید هب رک ٤ ۱ نده رق ٩ رار هلب زک سم

 ندنفرط رایلهکینف لوا كا یک یمهرواجتم ربازج
 نطوتو ترجم راینانوب هدعب «بونلوا رامعاو ناکسا
 هدنرلنامز رلهبللاوشو سنارب و امور و ؛شغعا

 رار هلا دوك كف ةر زحو ؛ شوب عبات هسودر

 كلام ةميمض هدنرصع ناخ نایلس ناطلس ینوناق

 ثر د ۳۸۳۰

 یسەقبتع راثآو یرلهارخ ضعب .ردشلوا هناع
 .ردراو

 كولم هدیرمم نرق یجتزکسو یجندی |. و
E SARS E 

 دووس توکح ,هدرظهح ناتسسو ناتسرغو
 یسّوم . بولوا كولم و ارها "هلالس رب شم
 دح هدنحرات ٩۳ هک.رد ( دم نیدلا سمش )

 روغ ج اح «قرهلوا فلخ هناا نکر یسردام
 ۱ تا انا ناافوکتم ودم و ىف
 ضیوفت هنسیدنکیسهرادا ید كنهروک ذم تاهح
 نیا د ووش تموکح هنس ۳۲۳ یدک «یوفتوا

 ءبولاق هدنسهلالس اترا تراماو تموکح .هرکص
 تموکح هلهحو و ۰ قل رار هلسیدنک

 نیدلازعم كلم نالوا یرلیجند .هرکص ندکدروس
 دادعس وا ناطلس هدنخرات ۱۳۰ دمت نیس وا

 عیسول < هنرزوا یاتخ كنهنناخلیا تلود و یتافو
 هلناراد رس .كرهدنا تنکمو توق رتکتو كلم

 لغوا کیو و ؛شلاح هلغ ۷ هدهب رام ییدتسا

 كتروع ءنکیا هدکمروس .تموکح .القتس ید

 ۸ ندهرصاح هدناره تدم رب لکا حورخ

 لتق رار هایسابرقا .بولتوط هدنحرات ۳

 كولم .ردشلرو ماتخ هندلود رو : روا

 : ردیتآهجورب یرلدوعق غرات هلیسیماسا كنرک
 1F ج نیدلا سمش

 ۳ نیدلا سمش نب نیدلا نکر

 ٤ نيدلا نکر نب نیدلا رحف

 ۷۰٦ نیدلا نکر نب نیدلا ثابغ

 ۷۳۹ نرللا تاع نم نادلا مع

 ۷۳. نیدلاثایغن ظفاح

 ۷۳۳ نیدلا ثابغ ندمت نسحا وبا نیدلا زعم

 ۷۸۳ یا ۷۷۱ نیدلا نعم نب نیدلا ثابغ

(Quertaro) Eهدنراطسو كن هقسکم  
 لاش هرتمولک ۵ لا ۱

 هدعافترا كلهرم ۱۸۰۰ یقرهلوا هدنسش رغ

 ERNE هللا یلامش ضرع ۲۰۳۳۰۳۹ و

 یزکم كتموکح نالوا یانم عقاو هدیبرغ لوط
 كویب کیا .یسیلاها ۳۰۰۰۰ «بولوا رپش رب

 .هفبا هدنزرط هیناپسا «یسهقیرباف هینطق تاجوسنم
 مسج ددعتم ؛یرلنادینو قاقوس لزوک هلیس



 جر

 كلشيا یلیخو یو وص رب لزوک «یرارتسانم
 . ردراو ینراجتو عیانص

 ( Etat de Quertaro ( یموکح ۱

 بیکرت ینسهعمتحم كلام هقیسکم ۱ ورانرک
 هدنرزوا كنهلباي عفتحو هدنطسو ها راتم وکحت ندا

 ءیسوتوب یول ناس الاش ؛بولوا یرب ندنرلنانلوب

 وقیسکمو وغلادیه «یسونوب ییول ناس هنب ًاقرش

 انا وغ شد ًابرغ «ناقآوشیم ندنتهج یبرغ بونج
 هحاسم ۰ رددودمو طاح لب راتموکح وتا وخ

 یسلاهاو هرتمولح عب ٩۶۱5 یسهیحطس

 .ردرپش نالوا یانه یزک .ردیشک ۲۲۰ ۰

 فا سفارش هوم هست اقا تتضرپ
 مبات هنیزفروک هقیسکم ینعی هبیمالطا طبع رحم

 رب «هنراقامرا ( وقوناپ ) و ( ناوح ناس ور )
 هد هدنایغ ور ر) عبات هل دتعم طرح رح هدیقاط

 هب ( امرل ) ور نالوا فرط تسوا كن ( وغایتناس
 یسیلامش مق صوصخا لعو یسضارا .رولکود

 هتسارک یرلکتا كنبرلغاط كسکو «بولوا قلغاط

 یحنکیا «هدهسیا روتسم هلرلتامروا شیر ولا هنعطق

 .ردمالغاص و لدتعمیما وه . ردقالبح ی ابح که د هج رد

 (وباب) صوصخا ىلع بولوا تبنم لبخ یار وط
 لو وص هدنتل | یحعطس كنه ووا ر عساو ناسد

 رادل وصحم كلا كنهقسکم نوت تموکخب و «هلغلوا

 .ردردشو یادفب یتالوصحم یلتیلک دا .ردنر

 راسو رولب «ریمد ؛نومیتنآ «ریقاب .هوبج «شموک
 ردزآ كب یرلنالبراقح ءهدهسیا قوح یرلندعم

 . دف هعاحنس ابو اضقاو تک

 ناهفصا هلا نادمه هدم قارع ع
 - ورو 3 ندیادمو ای ۱ جرک

 هبصق رب رومعم هدهفاسم قلخسرف ۱۰ نددرح

 ییشراچ چوا ءیسهینا مسجو كريس «بولوا
 نویفارفح ینیدلوا یاناوحو تاعورم لترنکو

 ییددمش «هدلاح ینیدلوا روک ذم هدنراثآ مالسا
 موبلا «ندنغیدعلوا فداصت همسا و هدرلهطبرخ

 . ردکدنک هبنلوا بارخ

 - اسل ؛بولوا سنج مسا ا

 ( یجرک ) نالوا یدرفم هدزع ] حر

FATT جدد : 
 ٹعج | همسآ ول « ندنغیدلوا اما "یمسا

 . ردبا اضتقا قاروم

 )680۲816(  ناتسحروک اب : ص

 ا ۳ ۱ ناتسجرک
 ا اقا تولوا هطخ
 نلند ساقفق كجوڪ هلترص كنهلسلس و و

 CIS مقاو هدنسهزا یلابج ناوراو صراق

 ینیدل وا ترابع ندنسالعا مسق كس هض وح یامرا

 دودح كنهط> و ینویفارغح ایوروآرئک «هدلاح

 ءهبل ریه «كرەردنىا داد هنلح اس کد هرق ینسەبرغ

 ١ دیا ییاتوف ینمی یناتسزالو ییراهطخ هبروقو هیترعا
 . لصا هکوبلاخ ؛رلرودا دع ندناتسجرک یخد یل

 هلیماعو ترابع ندنتلایا سیلفت کیدمش ناتسج رک
 .رصحنم هنسهضوح روک عقاو هدنسملل ام هرزخرح

 لاش .یاطرق و وا یر الاش هدلاحه .رد

 ندنتهح یونح قرش « ناتسغاد ندنتهح قرش

 «هلب رلتلایا صراقوناوبرا ًابونج «هلبرلهطخ ناوربش
 چ واروک ذم ندبا لیکسشت یتلایا ییاتوق یخد ًابرغ
 ٩رتو ۱ اه یی هوم و "با هطخ

 ٩۰ ۰ یول برک ندقرش هدنریدقت یعیمعت .ردطاحص
 دارایجرک لصا .ردهرتمولیک ۲۲۰ کا یطسو و
 « هدهسیا یسالعا فصن كنسهضوح روک یر

 هنلحاوسزک د هرق «بویملاق رصحنم هباروا یرایدنک
 یرلیلصانطو یدندفرط رب «هدلاح یرلقدلیای ردق

 مقاط رپ یربندیکسا « بویلاق صوصخ هنیرایدنک
 روک یرلهقن اط ناکرت یلتیلک هداطسو نورقو ماوقا
 .رد راش |نطوتو لوخ د هن رلفرط یراقو كنسهضوح

 هقشب یبهیساقفاق لود هیسور هدنوکی نوک و بقجنا
 ياسا دارا هطخ اس «بودا عسقت هنالایا هلرلمسا

 و ابفارت ید یتسا ناتسجرک ربارب هلیسهلسا
 كنيلاهاًاتاذو ؛ ندنکیدتا كحو عف ندرل هطیرخ

  .وج راسوو ندفرط ر .بواوا ناعرت یمظعامق

 دالب هیساففاق ماوقا رناس هلرلیجرک و «هدقلاغ
 هدقماشاب هدلاح رب قیشیراق هدنفرطره كساقفاق

 . کسا یغد یمسا ( ناتسجرک ) قتزا ؛ندنراتدلوا
 . یضاراهیلع 2 هتسهرص یاحالطص  ایفارفح

 ۱۱۲ یدمش ینامولعم نیکحهریو هدنقح



 ج د
 « کز هگیدرب ا یانوق و سیلفو هیساقفاق
 » کد هد یتالیصشت ندا باجا هدنقح رک

 لیوطت هدایز هدارو هلتهح کو هدنسهدام

 .یداروک تجاح هلاقم

 وب و
 روس تموکح هدرپلا ۱ نانمجرک

 ۰ بولوا یرادمکح کیا كىسەل ناکبزوا

 كناخ كبش نالوا یسوم كنهروک ذم تاود

 ورح هللا یوفص لیعامسا هاش یردپ . ردیلغوا
 ٩۱۲ هوا لوتقم هدهب راحم ییدتا هد رق

 سولج هنتخ هدرهللا ءاروام هجرت بحاص هدنخمرات

 « بودیا طبض ندلا نامزلامیدپ كنبردپ ؛شعا
 یناسارخ ینیدلوا شمریداق هلیعامسا هاش هدعب

 صعب درد اقوس رکدعهعفدچ وانوجا دادرتسا

 هحلص تیاهمن كلا «هدهسیا شلوا لثئات ید هرلهبلغ
 هدربلاءاروامو ؛شلواروح هندوع قروه وا یضار
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 .ردشا تافو

 «بولواموقرب ندهیساقفاق ماوقا ۱ نی
 هطخ روک ذمهدالابناسد ناتسجرک هاتبسن هن رایدنک

 .راروینلو نک اسهدساقفاق دالب قردل هاقنیغاطو هد

 برج یو اتعات نت یر
 و تعاحشهدیراککرا هل راتک ازن و هوش یرلنداق

 .ردرلشا و ترش هل رل هنادن ول تکرحو روطو تراسح

 ید ندرلاسکر چ هدصوصخ وب رایجرک ةقیقح
 لسمکم او لزوک لا دارهب عون «بولوا یرلیا

 لاح یرلقدناوب قجنا .رلردنایاش هغملوا دع یسنج
 .اظتو لمکت كرا هح فاصوا یتدو تاتو

 قیشیراق هلبویع اءاد یرلرنه «بواوا عنام هنیره
 ندهیناروت ايو هنایرآ ما یرلیحرک .رویللو
 « هدهسیا راو رلقق ضەب شمشلاح هکعا دع

 رابتعا نایاش لئالد یراکدتا نایمرد و

 نالوا لبلد یجترب كلا هدصوصخ و .بویاروک

 ید دلرلنو هدنسارحا هقبمع تاقیقدت هدنقح ناسا

 رلننایرا یک هیساقفاق ٌهلصا ماوقا راسو اک

 یراتارقو تبسام هلراناروت دوخاب رابماس ابو

 تپماشم هدننی یرلبدنک هکر دق وشو «ینیدلوا

(Georgiens) A دوخاب 

 ما 1 ۳۸۳۳۷

 قدنزواجت هرلفرط وب كرابناروت هل راایزآ «ندنعیدنآ وب
 هض رقنم هع دق ما و شکلو و هداب وروآ لوا

 «ردنثملشالک ۲ یرلقج هل وا یفویساا ةيقب تانسهمز
 «بوابهلوا میسقتهبکیا «هدلاح یکیدمش یراتانل
 هدملکت یرکید و یرلیداو یر رحت ناسل یرب

 ؛نولوا نت نوعاهلج ییعرب .ر دنالوا لامعتسا
 درمدا سادتو فلاخت هروک هنلحم هسيا یسیجنکیا

 ریلیزای هغاص ندلوص .ردشلوا مسقنم هعو یتلآ

 1 هلا طخ و .بواوا یرلصو صح طخ

 هجفراعمو ؛رارد هدکا رشن هتزغ چاقرب هدنرلتاسل

 بتک لب رابتکم ضمب تا داع یراقدلوا یرک كي

 .ردر|و یرلهیسیرد

 یرب ندریک ردنکسا كرلیجرک هدیمومع خرات
 ینب رلبلم میرات یرلیدنک «هدهسیا هند او رک کا

 نداسع دالىم «بوراقح هرلتقو کسا اهد قوح

 (سومراغان)قرهلوا رصاعمهلدورع لواهنس ۰
 اعدا یعیدلوا شعو یرارادمکح رب نهی

 درکناهج وب «بولوا مباتاعوط هودنکسا .رلروبدیا

 ندنتسهلالس.:یراردکح یسا هرکص :ندنتاقو

 هدوو ؛ راشعا باا رادمکح ی( زاوانرف )

aیرادمکح بروس «كردديا ریهطت ندرلینحا  

 ندنقالخا كو و ؛ ش٤ا قافتا دقع هلتخ وطن

 دنحرات + ۰ دالبلا لبق «هلغاوا قفتم هلدادرهم یر

 تحن كرللامور «بولوا بولغم ندنفرط سویبموپ
 E اد عم . .یدا نمو ا

 ۲ ۲ داللادمب ندنحرات ۷۱ دالبلا لبق «بولوا

 كرل ناساس ه دعب و كن هبعش ی ندناناکشا كد هنح رات

 بهذم یرلنید یسا

 رات ۳۰۹۰ ؛نکیا یتدابع كنارایس یعی نشاص

 7 .یدرلشغعا لوبق یتلناتسرخ هدنسیدالبم

 ۳ كنم رایدنک لداع ناورشو هد دالبم نرق

 ندننادناخ یدنک بودا لرع ی (روقاب) نالوا

 هک دیو و هدنسهرادا تب

 حیسوت بقاعتم یالسا روهظ .یدتا بصن یر

 تفو لخ نایجرک هنیلش ةاوغ قادبا تاخوتف

EEنفت  eناو ندهوما كولم  

 در یدودح هممالسا کلام هدننامز ۳۳

 I كارا رک .قرهشوا عیسول ردق هرې

 هیمالسا كلام "لماک نات هد دال م نرق

 شلاق هدنلحاد یسهرماد دارابح رک اذهعم .یدا



۳ 
 .یدنا راو یراسنرب یدنک م بات هب هیمالسا تفالخ

 نار لل هدعب و رلبلاید هدب دالیم نرق یع وا

 ؛بودیا طبض نوتبسب یاتسجرک تدمرب قوجلس
 و ندرلیقوحلس و ؛رلشمدلاق ینسهرادا تیراتحت

 ۱۰۸۹ .یدا راشغا نطوتهدناتسجرک كارتا لبخ

 رزخد واد یجنح وا ندنراسنرب هدنسی دالیم ع رات

 < هرکص ندکدتا لالقتسا دادرتسا هلدادما كرل
 .یدشت اتکام میسوت هاطبض رلرب یلیخ ندفارطا

 < توع,هتطنض تلاخ کد رابعرک هل ۸
 وا بیرضتو تراغ هلتاعفد ندنفرط كنلروع هدعب
 ندنرالارق ناریدلاق شاب ندیکی تیاهن .یدشقم
 ےسقت هدننی یلغوا چ وا یکلم ردناسکل ۲ یجنرب
 هرقو لنونق قاو + شقا هثیبت یلاوز «هلکغا

 قرش كیا رک ۱6( هارکتصا ندنناطلس یا راست وقف

 ناطلسزوای یتهج برغو یوفص لیعاسا هاشیفرط

 نوت ًارابتعا ندحرات وا «بودنا طض ناخ

Eهنتبعب ات تح دك رانا ربا هاکو آرا یلن امع  

 «هدنکیدتسا ظنضا ی کل هاش ردات تایم و ؛شجک

 ی(زورع) نکلا ندنسهلالسرالارق هد ۰

 < سوبلقاره ینلخ كنو و ؛شعوق هتموکح نر

 .الوالاع اب ۸ و ج سه یتقو وا كتارا

 عمو ؛شمریک هنسهب اج تحت كنهسور «نوجا قم

 یسلفت و امغی یناتسج رک راجاق ناخ دم اغ ۲ اذه

 ؛شملآ ارسا قوج رب ندرلیجرک «بودیا بیرخت
 یجر نوا یلغوا كسویقاره هنرزوا كوو

 هنکیدتادلرت هر هیس ور ینکلم لوا ندننافو جروج

 هدنحرات ۱۷۰ «هلکم و بوزاب دنسرب راد

 رایج رک اذهممو ؛ شعا دی عضو هناتدمحارک هتسور

 نمأتینیاسآ قلود هیسور بالا نایصع ًاررکم
 تمجز قوح ردقهب هحنل وا كل امقحش هتکلم هلا

AS 
 دم

 هجرت

 N نخ
 اش قرش هرتمولک ٩۰ كنهفک قرلوا هدنقرش
 هدزاغو کهدنسهزآ زیکدهرق هلزکد قازآ هدنسیل
 « بولوا هلکسا و هبصقرب هدنچا كوق رب عقاو

YY fo.یس هعلق رب لبتم هل اقند رلبلن امع .یسلاها  » 

 توقاي ینغیدل وا هبصقرب هدناتسزوخ
 . رویدنا نام یوج

۳۸۳۸ 

 ایا هدب روأت كتهسور (1:01۱6۱)

 خ ر ك

 یبثنم هنادیم رب طاح هلرانوتس ؛یرلهلثبق مساو
 .هناخ ریکراک ؛یسهداجمساوو كويب چ اقرب نالوا

 «یلکش 1: اب لاله هدنفا رطا كىوق یول

 «ینراجکاشیا قلعتمههرناسو غاب و قیلابو رایواخ

 ( ناکروک ) و یرلهبارخ یکسا مقاطرب هدنرلراوج

 كچ وک ربو یرلهپت مقاطرب فورم هایسیکرت مسا
 دالیم «بولوا هبصقرب کسا كب .ردراو یسهزوم

 (تلبم) هلبمسا ار لوا نرق قلا نداسبع

 و ؛شفلوا سیسأت ندنفرط یسهیانوب نیرجاهم
 (روفسو) ندا لکشت هرکص ندنطوقس كدادرهم

 هددرض وا بولوا قاب كن سه ریغص تلود

 هنمزا .یدناشلدا هیمست ید هلبمات ( روفسو )

 نورق ا رہش ر كوښو رومعم ك هد هغ دق

 ردقكحهدىا لرتت هک تردچ وا یسلاها هداطسو

 .یدشمتا ید

۱۱۱۲01۲ de Kertceh) 

 هلرکید مانو | یزاغود مپ رک ۳

 هایسدقرش یابتنم كنسەريزج هبش عرق ( یزاغو

 ةن ساق
 قازآ هلزکد هرق هدنسهزا یسهربرج هش (نامط)
 لوناتسا ًاعدق «بولوا زاغوبرب رربدشل رب یزکد

 وا دای هلیمسا « یروفسو عرق » اهیشت هنسزاغو

 نوا شبنوا یلخدم یکهدنتهج زیکد هرق .یدرونل
 هدعب « بولوا هدنتعسو هرتمولیک یتلآ  Eید

 ینیدنلو كنسهبصق چ رکو «ریشالراطردقه هرتمولیک

 کت اسوا رذقه هرتمولیک ۽ ۰ هد وق

 ا «قرهشالراطردقه هرتمولک 1 ی

 وط هعفد یحنکیا و .ردیا ماود هدقلراط و ردق

 قلاق نالوا کلنرد هرم ۲ ا دلع ینیدشال

 قم هدهدنلم دیجک كنو «بونلود دس. ون ٤

 یی رد داو ؛ ردلکدهدایز ندهرتم

 .رلربب هچک هاتحز قوچ رایجیک
 ,| هلمسا ول هدهر زج و برع قارع

 لح رب رکید «بونلو لحم چاقرب [ و
 ى قیرفت ندنرلرب هلتفاضا هنمسا

 ؛ردش [هحور یرل هجیلشاب

 . ید ( راس خرک ) هک « (ادجاخرک
 س زورف ندهناساس كولم یسا یکسا كلا «بولند

 او ی تا را ق وس



 د

 (زوریفخ رک ) هلتفاضا هنمسا دلدابق نب شالپ
 هدعب «بواآوا ان هدشرق كنو اساس .یدا

 ں١ شااق یفا اصاس خرک ءهلغاوا بارخ

 وا ندارو كن ( ینرک فورعم ) ندداهز رمهاشم
 .ردب و فالتخالا دل

 یارق هدنراوجهرصب هک (هرصبلاخ رک ) س
 رومعم كب ادتسا «بولوا هبحأاترب ی واح یلهدب دع

 ندهیسابعءافلخ .یدیشعوطزو هیارخ هدعب ؛نکیا

 دم نب ىلع مساق ) ندا ترازو هقتمو یضار
 نالوا سه ی قوحر و ( یرکلا

 .یدا نداروا یدافحاو انا هللردار

 هدنجراخ یروس كدادغب هک« (دادغبځ رک )

 فانصا و عساو شملپای ندنفرط روصنم رفعج وبا
 یثراح ر مسقنه هماسقا هروک هناراکتعنص و راج

 هدنسهن روا ریش «هلبعسوت داد ادغب « ه دعل «بولوا

 « هلیسع وط زود هبارخ كرېش و ًارخۇم «نكيشملاق
 یغیدلوا شم اقهدلعرب طاح هلراهنارب و و قازوا هنن

 لبنخ و یس .یشلاها .رویدیا نا یو توت
 هرايدبأ به ذلا

 دوزرهشهلا قارع هک ۰( نادج خ رک )
 . یدا هبصق كجوکرب هدنرق نیقناخ و هدنسهزاآ

 < بولوا

 ینیدلوا ندارو كنيخ رڪ فور ريش دهاز

 هسیا بیطارکب ولا یریپشخ روم دادفب .رد ورح
 یغیدلوا ند ( دادغب خ رک ) كهبلا راثم دهاز

 .روبدبا مارتلا

 هدهروک ذم ٌهطخ هک« ( ناتسزوخ خرک ) س

 .ردفورعمیخد رلکشد ( هخرک ) ؛بولوا هبصق رب
 هبصق رب هدهریزح هک ۰ ( هقرلا خرکر)

 . یدبا

 ىسأر طقسم كناذ چاقرب نداملع رمهاشم

 ( ادجاب خرک ) هک (ارحاس خرک)
 . یدنلواب زا ی و

 هبحانر هدقارع داوس هک ۰(ناسیم خرک)

 .یدا فورعم ید هلیمسا دابا رتسا «بولوا

 ندن سيحاول ناوربم هک « ( اربع خرک) بس

 رومعم یغد هرکص ندنبارخ كناوربن ءبولوا
 .یدیشلاق

 جم

 اوراو قس یرلراوج دادغب ۱ را ۳
 لخاد ید هدادغب رېشو ردنا

 د ر دل ۳۸۳۹

 لد( یسع رېن )و مسقنم هرلهبعش قوج رب بولوا

 یرللودج هدعب «بولوا لودج رو رهنرب بعشنم
 محعم » یتیدلوا شما ااق یرثا «هلغاوا بارخ

 هردروطسم هد « نادلبلا

 گور رب هدنتهجح ںرغ كنا ربا 1

 کهدنبونج كل( دن ولام وک هک« رد رہن ! هخرک
 هدعب هبینرغ لاش ندنرقدنواهن «هلئاعن ند رلغاط
 «قرهقا یرغوط هغ بونج تیابنو غ
 رک نارا لا ذخا جو یناح نلک ندهاشنامرک

 ناک ندنناتسد

 یتلابا ناتسرول «هلنایرح یرغوط هقرش بونج

 كا كنیرلعباتو ناک نددابآ مره ندلوصو تش
 E ذخا یربن ( ناکشک ) نالوا کوس
 لوق زد « هح] وا لخاد هنتلایا ناتسزوخ 2

 ؛ رالغاب هغق بقا وتم هل بم ) نوراک) هدا

 تیاھنو هبیامشبرغ «هبرغ «هب یبونج برغ هدمب و
 «لیکشت هرناد فصن رب «هلنایرج | یر ول هبرغآ

 رب هلدیدع رللوق قوچ رب ردبا طالتخا هلنوراکو
 ینعب هب هسنامع دودح «درهدىا دل وت رلقنقاطب اط

 ؛رولوا لخاد هنغاحنس ه راع كتسالو ه رصل

 یغوط ہیر ںونح هدنجماكنه و وا 7 قلقاطب و

 هبونج یوق ربو «هبهل جد یمظعا مسق «هلنایرج
 طش هدنفرط تلاكنهروق قره ربا یرغوط

 ا ا اع .یولوا بش ا
 حلاص هشافس ریس هدلاح ییدمش .ردهدنل وط

 توکو رپش رب لوس هدنرزوا یسارحم .ردلکد

 ندم رتاس هللا ( سوس )و ( رابدور ) زکلاب
 .ردد وح هم ۳ كن هم دق

 هث تسد دام ¢ 9 فورعم «

 [ .هلروس 9۵ س
 هدنتهح قرش كنهناعع کلام

 ا هدنسهسرغ دودح كنارباو ۱ 7

 < تولوا موق رب كوب E هدن رللحم ضمب

 ءرلردب و نم هنس هبعش یلاربا اتش ساز رادایرا

 ك E U OA هلا یسراف كنىرلناسل

 تالبصفت هدنسهدام «ناتسد رک» |

 .رویلیر و
  eلقا شل هدن را وح ءاضس هدس راف 4

  ۱را ارز كس شاو

 .یدا هبصق رب كوب ندهوق

 ندارواو ؛ریشارب هلرېن رب كجوبب



 در ك

 او كر" هدنسهنوا و رک
 كنوو «ینیدلوا هحان رب هدنسیح ] 2۶

 ۰ کی دلنلیوس ناب رب یربغ تنه کرت هدنسهب وا

 شقا نفد هیاروا ینئازح كبايسارفا ایوک و
 < تولوا زوک ذم هد « نادللا محعم ) ینیدل وا

 وا) یحاص هددع تافیلأت ندهیفنح ءاهقف ریهاشم
 طقسم كن (یردرکل انامفل نب روفغلا دبع رخافلا
 . روشوا هوالع ید ییدلوا یسار

 (ینطصم نب یدنفا مدارا) ۰ 7
 ظفاحو ندنطاطخ ریهاشم هداز د

 رہش .ردیلهسورپ «بولوا و اتش ناّمع

 یبطخ كنف رش عماج ناخروا ناطلس مد راوک

 تافو هدنحرات ۱۱ ۲۰ .یدا یاما داربک مماجو

 3 ردشغا

 يه سا ۱ ناتسدرک
 یمسق رب و هدهینامعع كلام

 تو 1 تولوا تكلم ر كوب مات هناربا

 هیمست هلیمسا كنموق درک نالو ییلاها هرژوا
 لخاد هب هیسایسو هک ام تامسقت مسا ول .ردشم وا

 یدمشو یلیلاو 3 هاتف و بول وا

 كنكل# یمسم هلمسا و لانا ناتسدرک هدنارا
 قینغاط ید رلدرک یک کیدا هطاحا قوس
 كناتسدرک ء«ندنراقد لوب یی زاف هلما وقا وا

 یرقت قج1 .ردلکشم كتا نعت هلیماع ییدودح

 ناو و هیمورا ناتسدرک :هک زرلیهبد قرەلوا

 كنراربن هلایدو هخرک ندنلحاوس كنيرللوک
 برغ «بولوا دتم دادهنسارم كنهلحدو هنعب انم

 هلبیقعت ینسارح كنهاجد یدودح یرغوط هبیاعش
 ققاروا ور ترا 2 او نا ارت تا

 هلحدو تارف ینسهضوح ( سارا ) یرغوط هلامش
 لصاو ردق هنطخ هایم مسقت نارنآ ندنسهضوح

 كتالو لصوم هدهبنایع كلام هلرابتعا وب .رولوا

 یرلرب نانلو هدنلوص كنهلحد ینعی یمظعا مسق

 زیزعلا ةرومعمو رکیراید هل راسالو سیلتو ناوو

 رک مس ردو یسهجراپ ررب كن رلتبالو
 ناتسدرکی خد هدناربا ؛یک ینیدل وا د ودعمندناتسد

 ییصن كدتلایا ناعرذ!هلتلایا نالوا فورعم هایمان

 هلهجو و . ردناتسدرک یمسق یرغ بونج ینعی
 رف نا لا نده قر لایه ناتشدرک

 د ر دك ۳۸:۰

 | برع «ییرع قارعو ناتسرول ابونح ؛یمحم قارع

 ید ندنفرط یلامش برغ ؛هر زج ندنتهج یبونج
 ۳۴ هدنلخاد دودح و .رددودحم هلا لوطا

 قرش لوط ٦٤لا ۳۷و لاش ضرغ ۳۹لا
E aاهد و ثلثم رب كور «بولوا  

 یرغوط هب یلامش برغ یفرط یرویس یسیرغوط

 لیکتفارف .روبدبا زاربا یناکش دومرآ رب شعود
 هدنساقتلم كاج دا هللا وص هرق هرزوا كنا

 - ودح كناتسرول ندنسهطقن رغ لاش دلا نالوا

 هرتمولیک ا یمظعا لوط نالوا دلدهند
 . ردهدنرلهزا هرتمولیک ۲۰۰ هلا ۱۰۰ یضرعو

 قبسنج كنسبلاها قیرفت رادم كناتسدرک

 رصحنم هتکلم و زکلاب رلدرک هدلاح ینیدلوا
 باحو ماش « هدنسیلامش مسق كنهریزج «بویلوا

 هبهیسور « هدنفرط یه تنیلوط ا «هدنرلتهج
 یه كناریا و هدنراتلایا ساففاق ءاروام نالوا میت
 هدناتسحولب و هدناتیناغفاو هدناسارخ قح هدنفرط

 . ندفرط رب .روینود یرلتریشع درک قوجرب هاب
 هدنلخاد ناتسدزک نانلوا د یدودح ید

 بوسنم هراتتسنج راس و كرت «یناربا ءبرع

 ا دودح هلرابتعا هترنک ۱ زكلاب .ردراو یلاها
 قاتس رول كنارما ۰ رل هوا لسعت هروڪ دم

 تساهل درک ید رای رول نالوا یسلاها یتلایا

 .هح رد رب هدن رلناسل «هدلاح ینیدل وا یرل هبسنج تارقو

 رلبرول «ندنفیدنل وب ترفانمهدنرلنب و ترباغم ردقهب

 رو ؛زلر ویمتسیا قعاص نددارک | ۱۳

 لب هک-عا لوبق هنراسنج یدنک یرایرول ید
 ۰ کیا یرادقم كرادرك مومعلالع .رلرویمرتسوک

3 ۰ 
۳ 1 

 . یویلم قم رب « بوللوا نيمح بيرق هنوبلم قچ

 + ۰ ۷۲» ۰ ۰ هدناربا ی ۰ ۰ «هدهسنامع كلام

 ۱ ید یروصق ءهدننالابا ساقفاق ءاروام كتهسور

 رب قیتغاط هدرلفرط راسو هدناتسجولب و ناتسناغفا
 . ررویللو تا

 . ؛بولوا مفت صو قلغاط یفرط یه كناتشسد رک `
 | یرلهووا راط صعب هدنریداو دارابنا زکلاب

 ا یدققرش بونج هج قلاو زود كلا .ردراو

 | یهدناربا هلیرلقاحنس هینالس و روز ربش ینعی
 ۲ قلا اهد رلغاط هدنهحوا .بولوا ناتسدرک



 کا . ردقوح اهد رلهوواو شینک اهد رلیداو

 هرصب هللا رزخ رحم هدنلامش یاهتنم یرلرب عفت
 یطخ هایم مسقت رب هدنسهزا یرلهلام یزفروک

 و رلنامروا دلرلنوب ی .ردرلغاط ندیا لیکشت
 حلاص هتعارز و یراکتاو هلایلزوک روتسم هلرلاع
 یدودح نارا هللاهنامع كلام .ردقوح یرلیداو

 یرغوط+هبقرشبونح ندسیغ لاش وند ا لیکشت
 هسیا رلغاط نالوا دتم دكرهدبا لیکقت هرص چاق رب
 ةعطق .ردقالبح وقاشاطیژنک ۱ ءرباربهلغا وا مفتح

 قحهیمه وا ینکسلباق ˆ ةقيقح یهحوا كنهروک ذم

 كنهروک ذم ةعطق .ردرب رب نیتحو ترس هدهحرد

 نالوایل وقلوسلاكنارف « بول وا قوجیمهب راج هایم
 .دتا نامنندن راغاطهروک نیشطقهلج هویج دل
 ندلامش ید هرزواقاوا بصنم هب هلجد .یکیرلک

 «ی رلیاح درعس و سل «یلوص نامطب قرهب الشاب

 یرلرپهلااد و مهدا «لفسا باز ءالعا باز «رولاخ
 و ؛رولم ودهغامرا قو قرهق هب رغ بونج

 یترلوص كل رلياج قوج رب ننیاندن رلغاطهروک ذم ةعطق
 لامش زکلایكنهروک ذم ةعطقکەدناربا . رلردبا عج

 رحم هلیسهطاو روک یربن (روطق) یهدنتهج
 نالواقوح كو هن رب سارا نالوا بصنم هرزخ

 هناوکناو .رولکود هنلوک هیمورا یسهرناس راپتا

 .ردراو ید یراپنا یلیخرب رولوا بصنم
 سم قح هل واقادیض لبخ ارش رغ هروک ذمهعطق

 « یالوط ندنعافترا كنعقوم ۰ نکیا هدهحرد

 یرلشبق « بولوا قونوص هرزوا تیموم یساوه
 .رتروانیراغاط هپ اا راقو ر بو ٩

 هدنررب قم ۱ نالوابیرق هنسیداو هلجد زکلاب

 .ردقاحبص یخ نزاب و فیطاو مالم اوه نیشبق

 ضب و «ددازوکكيیرلاعع نیزاپ كنبرلرب كسکوب
 اهد .ردقانامروا یواح یت رلحاغا ماج یرلفرط

 یرلحاغآ رانح و هناتسک «هشدم هدن راف رط قم

 ۰ و 2 « یادش ,هبرآ ۱ اهد و

 قلا لاو یعاونا دارلهویمو موزوا «نوتول .رصم
 رب ۰ رولوا لصاح هریاسو جرب «قوماپ ءهدنرلرب

 یءاولح تردق ناآنل ۲ ندنرلقااب هشيم رودوب عو

ge’رلىناللوق هنر  E؛نوقیتماک یرلت رم ءدر  

 ا هدرلغاط .رلرلس یرلیروس یجکو هاش

 و کل ۳۸6۱

 «هج رق ؛یک یاس كا «یقاشو,سراب «ژوموط

 وآ كا وو دیس و تایا و وا یابت «لاقح

 هدرلغاط ی هدشهح لاش .رونلو تی انار

 ققحینیدنلوب رلذ دعم صاف نوشروق ءرقاب «ریمد

 بونج .ردقو یرانانلوا جارخا :هدهسیا شا

 بد ادب روو و ا اف

 هلیا هعونتم تابوبح راراب هفهراقبج غا و قتسف

 رلدرک ۰ راردباج ارخآ تالوصح یک كتفتو یاب

 همسوع « بولاشاب هدنلاح ترمشع هرزوا ترثک |

 هلتعارز «ندنرلکدریدشیک د لع هلببلط اع هروک

 یرلشیعت رادم هحیل شاب < بويا لاغتشا هدكب

 نووق ؛ردقلنابوح یرلتعنصو یرلهللها تاناویح

 ,رلررب E با هچقآ یراقدنارق ندنفیتاس یاط و

 و یرهناخ ٠ بولاق هدن رایو ک نیشبق نوجا كنو

 تیما قوچ هتعارز نزای «هدهیا راو یرلهلرات

 ندنسهقرآ یرلیروسهلرل رب داح یر «بویمر و

 و ماك هی عیانصهدهروک نممطت . . رایج رله

 واو لوح ندنلیبق هچکو زب ابق هللا ییاخ

 .اطعاو ذخا تاناوبحو ریاخذ هبلحم رام ندنل

 نایردتلشیا هدهلحد هلقن طعاسو هردنراءع ندنس

 نیشیق و ردیلتفلکكب هدو .بولوا تراع ندکاګ

 .رونل و عطقنم نوتبسب تادراوم یا چ وا

 ۔رلاروا یربندتقو هلو یگدنمولصا درلدرک

TAGEهنمژا .هدهسیا لوهح هجګ رات یرلقدنلوب  

 (ه روت 1) یببونجممق كنهروک ذم ةعطق هدهعدق

 (هدیم) یتهج قرش لامشو .یدافورعم هلمسا

 یراتبسنج كرلیلهدیم کسا . یدا دودعم ند

 ندنسنج كرت ینعی ندهیناروت ماوقا ؛بولوا لوهح

 ماوقا هسیا دكرلیرو"آ و ۰ نونظم یرلقدل وا

 یراتارق هل رانادلکو یراقدل وا نا ندهبماس

 ندهینای رآ ماوقا رلدرک هکو لاح . ردققص و مولعم

 ینیدلوا یراتارق نه كب هلر نارا < بولوا

 ءان و A REET رللاوحا ساق ندنرلناسل

 كرایروت ۲ هد و دكرلبل بدیم هن هردو ۰4هبلع

 .ارح ینعی ندنتهح قرش * بولبقا هل رل رظن یدافحا

 موق رب ششلک رلاروا ندت رل فرط اه وا وا

 یراقدنلو یدش قا .ردقول هش هدن راتدل وا

 . ردلکد مولعم یرا دنا ترجم تقو هن هرلرب

۲ 



 د ر دل

 ييا ندنو یل لوا هنس ۱ قداسبع دالبم

 تعنع هفرط وا هل یکی مدقم هنس زوبح وا كر

 و <« شا تدوع هدلاح و ناشیرب هسولغلادعب و

 ربهاأشم مدق نانو نالوا شمزاب ینسهمانرفس

 هروک ذم ٌهعطق مویلا ( نوفونک ۱ ) ندشررح

 هدنفرط سه كرلرب یلاثماو هزبزعلاةرومعمو رکیرابد

 تسار هب یلاها بوسنم هموق ییدتاهیمسن (خ ود رق)

 هسا كنمسا (خ ودرق) . رودیا ناب ینکیدلک"

 ندلدنت شل هدنزغ التناوب كنمسا ( درک )

 ءان .ردقو هش هدنغیدلوا یطاغ شاوا لصاح

 یرلاروا 0 7 ك ا . هلع

 هک زرا هید 20 و :یدنا نوکسم هلدارک |

 ندن راتهج لباب زس هش هدنسیداو هلحد و هد وب

 نارذآ یی هدبدیم و رلیرول 1 نالوا شلک

 نوحیسو نوحیج هکلاب هدنراتهج یم قارعو
 دا مکح رابلهیدم نالوا شلک ندنرلبدا و

 نالوح یراتمشع در هدرلغاط ا ا

 . یدرلروبنلو هدلاح رب لقتسم می « كرهدیا

 یوم رب ی ی
 چا « هدلاح ینیدناوب رلیناربا هدناد مه و زب رت

IS RS REE BE 
 هلو دارلبرو اهل «هدلاح یرلقدلوا ندهینایرا ماوقا

 هدصوصخ ول هراریاسهلوا یدافحا ك رابل هب دیم

 هتشرلناس نالوا نایاش هغلوا دع لداع دهاش

 دوشم 0 تل ابو یر امضا هد ششقاپ

 “هد ك هس رو روکر ل هلک قوحرب نالیشالک | یراقدلوا

 هلرلیرو" ۲ رلهلک و نالو یخد هدول ناسا

 قیدم كرنوو هدننامز ی آر لرنادلک

Lbرافو هجدرك مالسالا دیر تونل وا لوق  - 

 ۶ ی هب 4-ب سع تا یرلکدلبا ذخا كنبس

 را ها رنج اعم یراق هی نالا اساشا

 «لکد هن رلقدل وا ندناسن كرليرو ا كرلدرک یدوحو

 شعوب ۳ هدرلاروا یرب ندستقو وا 6

 تلالد هنرلقدلوا نعماشاب هدکلر هلرایروئ و

 . رولدا

 کسا هدایز ندنوا هکلبو هب یسراف یناسل درک
 یتنبسراف یطفلت یا + ردپماشم هب یولپم

 لاح رب هلیواو هنیرلمدا غاط بویلوا فیطل یک

AY 
 E را

 ترس هدنروص قجهشبقاب هراشع ناباشای هد ود

 یرافرح روشوا ظفلت ندزافوو «ردتشردو
 یر ندەتوا یساملع داراد رک ردقهب ه .ردقوح

 هنس رلناسل یدنک« بودا لادتشا هللا یسرافو ییرع

 ینیدنلو یاسدا كنهحدرک «ندنراکدمر و تیما

 ید هدناسل و یرب دا «هدهسزامهنا وا اعدا

 یسراف یتدكناسل وو ؛ردشماایوس راعشا یلیخ رب

 «ندنفیدلوا یالوق یریرح هلبا هیبرع فورح یک
 .ردراو یرلهیدا تیک >رناتنم هلب رلنا وب د ب

 یراتفلو ینسهنفرص دعاوق كنهحدرک رایلاب وروآ
 هنرناسل یدنکو ٠ شما طبض نکما امهم ید

 ههدهتسراشملیا :سشن ی راتاتک تخلو دعا وق مجرم

 تغاو دعاوق كناسل و زونههدنههبمالسا هنسلا

 .ردشمالزاب "یثرب چیه شاد هتناسداو

 NE وس و رواکنجوروسح هلتیمومرلدرک

 هد هتم و هیبرتو لع «یک ی رلقدل وا رام دا رهام ك

 ۱ ۱ .ردراویرلدادعتسا هداعلاقوف

 نام و ال ق ا راف فاتمسا ( درک )
 را وا تب 9و رملسناللوق هلسانعم «ردابم

 .ردمولعمینی دنل وا لامعتسا قیص كب هلا انعم ول هدهم

 ادا « ءان هترلهبعیبط تزاسج «هرلدرک كمسا وب

 .رویلیشالک 1 ینیدل وا لع هدعب «بولیر و هللا ینعم و

 «بولواینسو مسهرزوا تیمومت ناع رلدرک
 0۰۰۰۰ نکلابهدنرلجما .رلردبهذلایفاش یرثک |

 وا .روبنل و شابلی_8 هدرادةمزا كب .ردراویدزب

 بوسنم هنیرلتعاج یلادلک و یروطن هدراعقوم
 کسا رانو «هدهسروبنلوب ید لاها رادقم رب

 درک ؛ تولوا ندندافحا دارل نایرس و كرانادلک
 دوس نانلو هدتهح وا .ردرللکد بوسنم هنتیسنح

 «ناده ء دادهفب «لصوم ۹ اد م نل ریش

 فداصت هدنحراخ و هدنررانک كناتسدرک رەت

 و نالوا هدنلخاد كنهروک ذمعقاوم لصا «بودا

 ۰ هینایلس :یرلهجیلشاب كرلهروعم نوکسمهلرلدرک
 « ناو «سدلت «درعس * لب را َ تنور هتل و رک

 ۱ او هاشنامرک «هیمورا

 دا ۳ یاب هدا طبض كخرات
 ما كرليرو ۲ داون کسا

 ارت هلا یونی هدنمانح كرلیرو ۲ ؛بولیروک



3 
 د ر

 هنطض ورک هر و كرن رلرادمکح هر كه

 راس « بودا عدرای هورسخیک تح .ردراشمچ
 نتغا تمدخ . هدشنایم دارکسع مدنطبض ,یلام
 هدنط وقس كنتل ود ناسنانک , .ردب وم یرلةدل وا

E2۳۱ را ما هام  
 -وا عبات هنایناساس تیامنو هنارناکشا هدعب «هکو لم

 كن هبمالسا تفالخ «هرکصندنت رفظم هبسداق بول

 رلشا لوبق یالسا ندو ؛شمریک هنتعاطا تحت
 ء هلیسلوا راحود هفعض كنههسایعتفالخ .یدنا

 كولمو اسحا اط رب هدنفرطره كتهیمالسا کلام

 ندا 3 هد رص ینیدالشاب | روهظ

 هریزجو رکب راید و لصوم ید رلمدآ قوجرب
 A تورك هلا تکلع اب و هعلق ررب هدن رلتهح

 موم هدهسیدرلذعا لیکشت ه ریغص تانک قو

 هنساساتبسنج «قردل | هبهرادا ربیهروک ذم ةعطق

 تیا: .یدراشمهع وشود یللیکشت تموکحرب دنتسم
 یوا ندلاحالص روہشم نالوا بوسنم هتیسنجو
 ماشیدالواو یبیدنک :بولوا لئا هتلود هدرصم

 ۔ابرقاودالوا ویراکدروسمکح هدنع و زاحو بلحو

 لیکشتهزاتتاموکحقوجرب هدنسهراداتح تع
 هدنحراخ یرلذوفن و رکح ید تقو یرلک دتا

 هیمالساتالا# راس یندهدنج و رخ زیکنج .یدیشلاق

 قوجرهدعب و ؛ شلوا یسیدعت و لظ لاءا ك رال وغم یک

 ؛ شماق وص هن رافرط ضع: . كرهلکى رات ریشعناکر تو كرت

 قایق هنسپهوندنج و ج یهرلنو وق هرق نویققآ و
 هاش یمظعا مسق هرکص ندنجورخ كروي نایوق
 ناطلس زوای۰ نکیا شمچ هنیلا كنیوفصلیعامسا
 نالوا عقاو هنیرزوا كهيلا راثم هاش كناخ ملس
 هلیس هقن اسقا وا به ذلایتس یساسور درک هدنررفس

 اعوط «هلیتشو یس كنيسيلتب سیردا رورشو
 یر ندتقو وا « بولود ههبنامع تلود فرط

 هدنسه رادا تج كالا راشم تلود یمظعا مق

 نا واو ار و رک مق زکلایو «هدقلوب

 ندبهذم ترباغم .بولاق هدنسهنوا دادودح طخ

 « ارت هلت رفانم نانلو هدن رلند هلر انار ا «یالوط

 .رلردهدنعل ون هد كنارا

 | ورخاقد
 هلا نیز هداعلاقوف و ات هدهفاسم قاخسرف

 مرا ند زاربش كن

۳۸۹۳ 

 هل ودلادضع ندپمو لآ

 1 ز كل

 هبصق ر یغیدل وا شا صیص# هتهافس و هحینلک |

 هٍرکص ندنناف و كمهبلا زواتعم 1 «بولوا

 .ردشل وا بارخ «قر+بمهناط تقو قوح

 هدف هوما هه تنی ۱ هدّرک
 هدنس ونح برغ هرتمولک ۱٩۰ هدكنپ ومطسق

 عقاو هدنرزوا كياچرب رولک ود هنبررن ییناغوصو
 NEE رد

 ۱ ردم و حسم ليش رش عماج چ چاقرب «یسیل
 كفو یتکم هئادتاو هب دشر

 هدنغاحنس يلو كنتالو یومطق

 ۵۱ ردق ۶ ۰ ۰

 قاهتمه رند و غایو ك

 .ردراو یتراجم زار

 ییونحقرش كنغاحنس یو یساضق کوک

 «هایساضق رک س یو 2 بول وا مقاو ا

 « ه.غاحنس ی رها ًاقرش « هلىساضق هب دیمج الاش

 و . رددودح هابنالو هرقل ا ید و

 ۱ بولوا لس ندهب رق ۱۷۳ رار هایسهیحات

 قلوا ملسم "الماک یروصق و مور یص 6 نکلا

 ییضارا . ردراو یسلاها ۶۱ ۰۲۳ «هرزوا

 و یناط الا هدنسهبونح دودح ؛بولوا یهضراع

 .هرا و .رومنلو یغناط نوغروص هدنسهیلامش تهح

 دتم رلهووا هلرارابو رلیداو قاطرب لزوک هدنرا
 ندییغبونح یاضق هرد ییناغوص رول ذم .رول وا

 هایم نوت . كرهدا قش یرغوط ه,قرش لاش

 ؛یادفب ؛بولوا تبنم یغارب وط .رالپ وطینس هیراج

 لصاح یعاونا كرلهزبسو هوم هلتابوبح راسو هبرآ
 و هرق « بولوا یامروا ترد كجو . رولوا

 .ردراو یرلحاغ هک یک و هشيم هللا ماج یراص

 لیخ ۰ بولوا قوج یک كيتفت هلا یو نوبق
 هداضق نورد .راقیج نی و غاي هليا كيتفنو یاس

Eعماج  

 .ناکد ردق

 و یریوک
3 

)Guerrero) Eینس هعمتح كلام هقسکم  

 طیح رحم كناموکح ندیا بیکرت )9در
 : «بولوا یرب ندنرلنانلو

 هدلاح ینیدلوا یلحاس كهرتمواک <

 ینغ لاش «قاجا وا اقرشو ندنتهج

 ؛ ی ۰ 3 ماج ۳ « هسردم ٦1 «دحسمو

 رکراک ۳ .هناخغااد ۱۰ «ناخ ۰

 تاابا ر EEE و

 .رودا ناب یوم توقاي یغیدلوا ] در" - ودنا نا تواب ینیدلوا | مد

 مد رول دلم

 رش تونح



 زر از 4

 سولئوم «وقیسکم الاش « ناقآوشیم ندنتهج
 لوط 7 داش ید دود هل راتموکح هلسو و

 ا هام ولی ۷۰۰ یا
 ی یمیل ها ؛بولواهرتمولیکع ب »9999

 نال وا عماج ییلاها 00۰۰ یزکسع ردهدنرلهدار

 كنس لباب هقبسکم . ردیسهبصق ( وفینسنابلیش )
 یماوه هدنرلبراقود .هلغلوا عقاو هدنرلکتا لونج

 ندبغ .ردقاحبص هدنرتهج بیرق هلحاسو لدتعم
 راغاط هرص رب هلیمسا ( روس لدهردام ) هقرش

 ا رورلآ ههضوح کیا e « بوناز وا

 مانو (هلاقسکم) « قر+نالبوط یرلوص كنسهضوح

 هک  رلردبا لیکشت ینغامریا ( سازلاب ) هلرکید

 زا یوص سن هنسارمو نوزوا قوح ی رهلالش

 كجوك یرابنا هسیا كنتهج بونج .ردرون رب

 .رولیکود هطبح رج یربآ یر یمهلج «بولوا
 یرلهووا «بولوا قلغاط یسیضارا هرزوا تیمومع
 وصح عد هو تبنم كب یارب وط ەس فا و

 هاو نو را هکم ر دشت هوىمو تال

 تیرثک ۱ یسلاها .ردقوج هد یرلندعم رقاب و

 ندرلیلاشیاآ شلوا لخاد هعیندم راد هرزوا

 هللاسل ترد و هاسناسل RE «پولوا

O EE E E۲۷ قاب  
 هباضق ٩ تموکح و . ردشملوا ضرقنم هسیا ناسل
 .ردمسقنم هبه دلب راودو یجاو اضق هو

 «بولوا یمسا تكناذ جاق رب 1 ۱ کک

 (یرهفلا راجنب زرک ) یرلفورعمكلا ] 2
 دعب یسیجنرب هک. رد ( یعازحلا ةمقلع نب زرک ) هلبا
 جتف هدیر لاس یجنزکس .بولک همالسا هرجهلا
 دلو ن دلاخ هد هعقو و .ردشلبوا دیش هدهکم

 یشیبح رخص وا «بولوا هدنتیعم كنیرلترضح
 دیش رخص وا ادا هافلریآ نداقفر ریارب هللا
 کیا ینشعن كنقیفر هجرت بحاص هدعب «بولوا
 سس وش ردق هب هحنل وا شف قرهل | هنسهرا یغایآ

 : یدشع۱ تمواقم درهیلیوس

 رهف نب نم ءارفص تملع دق

 ردصلا ةيقل هجولا ةيقن

 رخص یا نع مویلا نیرض "ال

 هک همالببای ول هکم علف هد یسیعنکیا ےک
 هدشدم هدننامز هب واعمو / شل وا رمعم قوح

AS س ر ژل 

 یرح مالعا ندنفرط مکح نب ناو نالو ربما
 رخف مالسالا لبق ۰ یدا شلوا رومأم هعضو

 كرايم ردق ههراغم گرزهدنفا ( معاص ) تاساک

 ندنغكحوروا هداروا هدبودیآا تقعت ی زا

 .یدبا و یخد نانادل۲

ieیسداف و نابزرج دوخای ) |  
 روغو هدنرق ناقلاط (ناوزرک ] ل! در

 یغیدلوا هبصق ر هدنتل ۲ كغاط رب لصتم هنلابح

 قاحاس توس كنت الو یومطق 5

 هرتمولک ۳ كىونيسو هدنساضقو 9

 یی رش عماج چاق رب « یسلاها رد ۰ ۰

 قرا رادقم رب :یراتکم هسادتاو هب دشر

 هصوصحم سنجرب روبشم هلکخد (ینّواط هزرک) و

 یعی) هری هللا زوجلا رېن هدبلح | , < ےس
 هبحات ی ا( كج هربب ںدر

 ۰ ردروطسم هد ( نادلبلا 7 « ینیدلوا

 «بولوا هیرق رب هدنراوج هیربط ۱ ۰ 13
 «ینغیدل وا لحم رب هر اشم هت ی

 یوراوح .بوروت وا هناروا ك( مع) یسیع ترضحو

 مازعا هرللحم ندبا باجما ندارواو .عج «فارطا

 ناس یوم توقاب یفیدل وا یو یودا شا

 ا
 یسا كن هسنارف ( 006۲06۷ ) 1

 ر مبا هنس هطخ هنایوک هدنتامسقت ی

 .یدبا مات هنتموکح هناتیک 1 تقورب «بولوا هعق

 (هنوراغ عم نرات) هللا ( تول ) هدنابسقت ییدمش

 یمرک یغاشاو یراقو .ردمسقنم هدننی یرلتایا
 یزکں كنیجرب «بولوا مسقنم هب کیا هل رامسا

 .یدبا نابوتنوم کكنيجنکياو ( روهاق )

eیردارب كیايسارفا اب 1  

 ۱ روک ذم هرزوا یلوا ) در ر

 یداماد و یسحتلم , ةدازپش نارا كیایسارفا

 «كرەدىا ۳۶ «رلکم همهکح ییافتلا یيدتا هشوابس

 وا هدنسهزا رلداروت هلرلبنایاو هنلتق كشوایس



 كر هل
 ببس هبهنازیرنوخ تابرام ندبا دادتما تدم ردق

 .ردروطسم ییدلوا

 ا را او ا
 ماقم هنسلاها بولوا یرکید ] لر

 ۰ یدرلرید ) EN هدربقحت

 ۔ ولم نایدادشی كع دق نارا اه 9

 دوص و کر نوا نرو تساسم

 غرات جوزم هلتافارخ هرزوا قاوا یرادمکح
 هرکس ندایسارفا : :تواوا رول 1م هدف

 یغوا ك( وز ) دوخاب ( باز ) نيک هتموکح
 دروس E ت زاریو ییدلوا ینلخو

 کیدلک تموکح تبون هنسهلالس ناینایک هدعب و

 . رویلوا تیاور

 كما شهدوا ەدشال 4 2

 ا
 (دلرک یداو) نلیکود هطول رحو هدنسهطخ اقلب
 هنغاحنس ناعم نانلوا لیکشت اربخا هدنرق یسارح
 ۸۰۰۰ «بولوا هبصق رب شلوا ذاا زك

 یسهشوک یبرغلامش كنابق ینیداوا سسٌومو یسیلاها
 یمهعلق رب یسا هایمان ( یسهعلق سرب ) هدنرزوا

 ؛یماج رب بارخ لدبم نداسیلک هدنجا كنوبو
 قوارب هد هلی ید

 رہو نوتوتو تاناویح هلنابرعو یرلجنربص هلرلوبق
 7 كحوس هده دق هنمزا درک .ردراو یتراجت

 .یدا روپمشم هلیتناتم كنعقومو هعلق بولوا رپش

  رلشعا تمواقم تدم لوط هدهعلق رب بیلص لها

 .یدشعا حتف یوا یدلا حالص تیاهن «هدهس

 «بولوا لسیروصت ونایتسرخ ی ۱۸۰ ۰ندنسلاها
 دا «هدهسرلروباشای هدتود لاح رب یسهلج

 . ردلومآم ینجهلوا بجوم ینسیقرت یداختا اول
 [ .تعحاح هنسهدام « ناعم » نوحیغاحنس ]

 و رح او دوا 2
 ١۷١ كنبصنم برعلا طش قرەلوا هدنسب رغ لامش

 لاش نفع ۲۹۱۸ دنر ا
 سراف كناریا و مقاو هدیترش لوط ٤۸ هلا

 هرتمولیک عب ه ۰ بولوا هطآ رب عبات هنتلابا

 ,ردراو یسلاها ردق ۱۰۰۰ و یسهیحطس هحاییم

Aso كر كل 

 هدنراتهج تبنم «بولوا لکدتم ندهیناج ع "یخارا
 . رولوا لصاح رلهویم اسو امرخ

ِ 

 ار
 یویفارفح نانو یکسا :بواوا رپشو هطخو ربنرب
 (۲۱۲۲۵۵۵16) هناقروخ هنساروا قرلوا طلغ ندنو

 نالوا برعم مالسالا نب .یدرلشر و ینمسا

 « ناجرج» ] .ردشلو تربش هلیمسا ( ناجرج )
 ی کیدا هدسراف یر  [.تعجاص هنسهدام

 «بولوایغدهب رق لوب کیا هلمسا وهدننرقهاشنامرک
ORAL,هد«نادلبلا محعم» ینیدلروق رازاب لوس  

 . ردروک ذم

Eكنسهعساو هطخ مزراوخ ۱  

 الا ر ی رک
 فورعم اهد هایمسا ( هیناجرج ) نالوا یبرعم
 ,یدبا مسقنم همسق ییا قرەلوا یرکو یرفصو

 [ ۰ هل روبتعجایم هنسهدام « هیناجرج » ]

SEنارا ( نیدلا دحوا الم ) ۱  
 ۱ و نا ۱. هل

 :ردکنوا تب وش یدبا

 ِا رخو هدنسقرش لاش كناربا

 ور رزح رج هلا ناس

 درک اوتل قرف دیشروخو خر نآ نایم
 شنابرک قربتمزا دروآ رب رس وچ

Garakpoûr,Gorakpoûr ) 

SEN( دوا )كناتسدنه ۱  e 
 2 هرتمولیک ۱۱۰ كسراتو هدنتلایا سران
 او یا ) عبات هنغامرا ( کتک )و هنر

 قاجنس هدندزوا اچ (ییر) نلیکوذ هتیو
ASیسلاها ۱۱۲۰ 6 بولوا او  

 هرتفولک عبم ۹ شعار ردوا

 هردراو یسلاها ۲

 كيیناریوط «بولوا قوچ ییوصو زود یسیضارا
 نویفآ و اب وا «هبزآ رب «قوماب «هلغلوا تبنم
 رکش «هعونتم تاجوسنم .رولوا لصاح هرتاسو
 كلشيا هللا ( لا ) و یرلهقرباف هرئاس و
 . ردراو یتراجت

 یمهدرک انب كناوریشو هدنبرق
 هما هلا هیطالم قرهلوا هد رق هبطالم «هبصق ي

 ۰۱۹ ۳۶۸۱ «بولوا هدنتعسو



 كر دا
 هللا طاسیمسو هعلق رب هدنسهزا ( رکیراید ینعی)
 یغیدلواهعلق رب شلوا بارخ هدنسهزا دایز نصح

eهدنغاحنس هیطالم ا ندرلنوب .روددنا  

 هبصق رب كحجوک موبلا هدنسرغ لحاس كتارفو

 .ردبقاب هدنلاح

 هدنسهزا ناشاکو فلنا 1

 د و e 8 ۱ هر

 .ردروطسم هد«نادلبلا محعم» ینیدل وا غاط رب شاب

 TS رح (Kerquelen) مس

 ضرع ۰ ق ا ناکرک
 هلرلزو و یلاخ هدقرش ٩۷ ۱۰ هاوو

 زبلکذا هدنځ رات ۱۷۷۲ «بواوا هربزج رب روتسم

 هنس تردو .فشک ندنفرط کر ندننو رحم

 .یدشملواتیّور یغد ندنفرط قوق نادوق هرکص

 لحاس كنه رب زج هیایجرس ۱ 1 ۹

 -هبصق(قنحرح) یهدنسب ونج جو

 هردنمسا لمعتسم هح رل رع كنس

 لصو e و 7 و هدشالو لصوم اا رک

 بونج هرتموایک ۰

 0 دنساب واح

 عساو قرهلوا هدنتل "1 كرل هبت هرص رو هدنسق رش

 رهشهدنرزوا (مهدا یداو) و هدنرانک كنهووا ر

 تا زار یا تولوا رر یزد ص كنغاحنس روز

 ۔ردم ۷ «یدحسمو عماج ۳۲ «یسهعلق ءیسلاها

 ۱۲۸۲ ۰ یناخ ۱۲ :یسهیوازوهیکت ۱۵ :یسهس

 GE NS یتاتسدب «ییاکد و هزاغم

 ۳ ؛یتکم نایبص ۱۸ و هیدشر رب «یسیریوک رب

 هدنرزوا كله رب .ردراو یسهرواح ریو یساسلک

 رنو ندنالحم کهدنتل ۲ كن هعلق هل | ینو رد هعلق نانلو

 كنسیل اه | «هدلاح ینی دل وا بک ندمسق که دنف رط غاص

 .ردهراسو برعو كرت یروصقو یو چ وا

Vesر د ناز اف ید یادلک ۰ رشا  

 ء هلغلوا عقاو هدنعامحا لع كنلوب ناوراک چ اق

 « هلغلوا قوج یسهراج هایم و یتراجن کلا ثا

 امرخ«ران «نوم«لاقتروبو یرلەختابو غاب هدنفا رطا

 هدنرلراوح 1 ردراو ینالوصح هل رله ويم رب اکو

 . ردقوچ تفن و یسهیندعم هایم هلرلوص لزوط
 .ردراو نفاد 0

 هدنرزوا دا

 ید بیا ندرونک و هسغاید تالومعم صب

A4۹ مرزاك 

 یماوه .ریلیراقیچ وص ندنکچیچ لاقتروب .ریلیپاب
 ۰ ردفیطل و مالغاص « هده یا قاحیص یلیخ نزای
 یرلماقم دل ( 0 ( رب نعو لابناد نداسا هدرپش

 كخاشم راك ضمب هلناذ جاقرب ندتیب لهاو
 «بولوارپشرب کسا كوکرک .ردهاکترایز یرلهبرت
 درک ( ترور ) یک دق سا

 زک سم كنغاحنس روز رپشیساضق دلوکر ک --
 الاش ۰ هلیغاجنس هیناملس ًاقرش «بولوا یساضق
 ءاجنس لصوم ًابغ «هلبرلاضق لبراو قاحنس یوک

 بونج «هلشالو دادفب ندنتهج یونج برغ «هلیغ
 «هحلم .ردد ودع هاساضق هبحالصهدندنفرط قرش

 ناوش و لک «یریوک نول « وتامروخزوط
 ؛بتولوایواح ییهرق ۲ ًامج و هبحات ه هل رامسا

 هرلنو و یرلزبن لفسابازو مه دا طب عیات هب هلح د

 ياق رباب قوچرب بصنم هبهلجد ندیروط ایو
 زود یمظعا مقو لهضراع زا یسضارا .ردا قش

 تي یناریوط « بولوا ترابع ندرلهووا عساوو
 ۰ جر ,هب زآ «یادغب یتالوصحم هحیلشا .ردتبنم

 صوصالع و ندرلهوبم راس و موزوا «نوتوت

 نیکنز كپ هدنلامش كناضقزکس .ردترابع ندنومل

 نوجا ققاییک زاغ یلاها .بونلوب یرلوبوق تقن
 ید ناک رب هلیمسا € روکروک اپاب ) .رلربلآ
 ندعم عفان هب هفلتحح ضا صا .راقبح ولار یسیعوام

 كناضقزکسح .ردقوج هدیراوصلزوط هلبرلوص
 ۔وا ذاا هحلم رلوق ضعب نانلو هدنسی رغ بونج

 « نووق .ردهدقلراقج زوط رادقم یخ «بولل
 «بولوا قوح فاناوبح واتس تا هود “یک

 ہراسو ابع ءےلک ہدنلع یغوج كنلبق یجکو یاب
 .ریلیناللوق هنلاعا

 هبصقرب هدناتسیس ینعی ناتسحس ۱ و
 هدندنعرایسوحمو مسج پولوا ر لک

 یوج توقای یتفیدلوا روبشم هلیسهدکشت آرب ززعم

 .رویدبا نایب
 :ردصلع كند یا ندنسا رعش سرف ۱ 8

 لزاریش ( مرکلاوا رم) یسجر ] مد

 کن وا تی وه «بولوا

 دو, هداد اج لد امشب ور سکع ممشچ شود

 دو هداتفا رظن زا ماتفآ هک رجس اب

vandin Aduی شم ی یا و ی یا ی ی ی اف تی ی ی یا ی تو ین سا  
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 یشنم نب نماض مالغیفنم ) یسیجنکیا بم
 ندنتافاضم دان !ناهماش هدناتسدنه ( ناحبس مالغ

 هدنخرات ۱۲ ۰۰ «بولوا ندنسهصق ( هناتوک )

 دگت وا یعار وش .ردشعا تافو هدلاب وپم

 ام هدنکچنوخ ثشا دهد كتر هلالب

 ام "هدیشکرس هآ دن هیاس ورس

 الب شوخ ناوجو یا رذح مرییز

 ام یخ . تینا ےک تق راک و

 هلناونع «یردیح هب رح »هدنخرات ۱۱۳۵

 یعاش رب صلختم هلیصلخم مرک شمزاپ هموظنم رب
 .ردکر که سل وا یربغ كنيکيا 2 هک . ردراو ید

E8هسورب كتتالو 9 1  

 ٩٩ كنهسور و هدنغاحنس ] ی

 برغ كلو هبنولوآ و هدو ۲
 قرلوا هدهفاسمكلهرتموایک ۲۰ ندنلحاس یونح
 هبصقرب یزکح اضق عقاو هدنرزوا اج سوارطا
 ءینمرا یس ۸۸۷ و مور ی۸٤۱۱ زکلای «بولوا

 . هرزوا قلوا یروصق و یدوم ی ۰
 كناشاب نیهاش الال روپشم یر ءیسلاها ۰

 ه . قیرش عماج ۳ ۰ هرزوا قلوا یسهدرک ان

 رب نالوا یسهدرک انب كه راشم هنپ یدجسم
 e نا ۸ و هدشر رب «یسهسردم

 یواغمو نا NAS EE اچ ۲ ۵ بایت

 تاجوسنم ۳ .یسهناخایو ۲ «یسهناخغاید £

 هقدلوا و ینمرکد یلتآ سو یلرا ۲ .یهاکتسد

 .ردراو یتراجت

 هدنتهجبرغ كغاجتس یساضف نما
 ندنفرط قرش لامش « جیلاخیم المش ءبولوا
 .ارطا ًابونجو ندتتهج یونج قرش «هسور سفن
 .دودحهلیغاحنس یسهرق ید "ابغ «هلبرلا ق سون

 هینولولآ یسقرش فصن كنسهلامش دودح .رد

 نلک نداضق نالوا یانه .بودا لیکشت لوک
 ناحنس هدنلخاد یساضق قسامرک یربن سونارطا

 ۰ لیکشتلادمب سوقرب كوب .هللا ذخا یغد یناج

 غاط لاتچ هدنتهج برغ .رولک ود هلوک روک ذم
 طو ص هنغاطشیشک یغد هدنراتهجیبونح قرشو

 هلرلنامروا لزوک یغوچ «بونلوب رل هپتوكټا مقاط رب
 ,ردفلهوواو زود هسیا فرط لاش . ردروتسم

AY م ر 

 راحشا عو ره یشیرولا هب هتسارک هدرانامروا و
 یالوط ندننادقف كنهیلقن طئاسو .هدهسروینلو

 هنلامعا هتسارک ردق قحهلناللوق هدنل زکلای
 هحاسم كناضق .ردهدقمل و زارخ چاق رب صوصحم

 «بولوا هرتمولیک عب رح ۸۷۱۱۰۰ از یسهبحطس

 . ردهدنتعسو هرتمولیک عبرح ۱۲٤٤ یرانامروا

 .ردواح یه رق ۱۳۹ رار هلیسهیحات قاحنس اضق

 نانلو هدزک «تولوا یک ۸ ٥٤٤ یسلاها

 "الماکیسادعام نددوبمو نایتسرخ رادقلا روک ذم

 یاریوطو قوچ ییوص «لزوک یماوه .ردملسم
 «هب زا «یادغب :یالوصحم هحیلشاب «بولوا تبنم

 .قحرو فالو «رادواح «هلش .ثكجص «رصم

 هویم اس و موزوا « ریونک «ماسیس «یراد
 .ردروہشم ینا داب  ردنرابع ندنعاونا كرلهربسو

 كسا رادقم رب .بولوا قوج هدیرلحاغ | توط

 ابع نالبئاللوق هدنر هيلع میانص .راقیچ یسهزوق
 ندرلتعنص تفت قفوا هلیجسن رايش یک قایشو
 - اریعا مور هدرللم برق هاضق زکصسح .زدنرابع

 بونلو هعلق کسا چاق ر هلاق ندننامز ینلروط

 هدنقو رب «هسربلیقاب هندارطا كنرااشنا زرط
 یرلقدلوا شملباب یراق هننابقرت دارایلنامع و

OE ۲یلدروکوک هدر چاق 7 هدنلخاد اضق  

 یرلوص ندعم قونوصو رلهحیلباق لئدعم راسو
 ۔ اھا ءبولوا لزوکو قوج هدیرلاعص .روینلو

 تاناوح راسو ربغیص « نونق رادقم یخ یسل

 ءرلرلسب

 هدنتهج قرش بونج 4 7
 بونج هرتمولک ۷۹۰ كنارهطو ] ۵

 هلا " یلاش ضرع ۴۱٢٢ سرقت قرهلوا هدنسیقرش
 ۲۳۵۰ ندر یادح و هدقرت لوط 2 ۳
 یزکصكتلابا نالوا یانمه مقاو هدعافترا کلهرتم

 «یسهعلق .یبلاها :۱ ۱۷۰ تولوا ربش رب
 بارخ هدنتسوا كنهبت ییدنلو خدنکتا «یروس

 شلوابارخ هلتقو هدنفا رطاو یس هعلق رب کسا و

 تنسهطخ نامرک .ردراو یرلءارخ درپش ییا

 ( ربشاوک ) هدعبو ( ناجربس ) هلیتقو یزک

 نویفارغج ینیدلوا یربش هلیمسا نامرک ؛بولوا
 تدح كر i ندنکیدلروک هدنراب ] مالسا



 م ر

 قوئوصكب نیشیق یساوه .ردقو هش هدنفیدلوا

 رثک ۱ . ردسبایو قاحبص كي هدنزایو ترسو
 یرلهلق هدنراتسوا نوجا قلااوه كنىرلەناخ

 هدقملیاپ هحلسا روپشثم هدرپش و امدقم .ردراو

 ۷" ىجا ؛بولوا لطعم تعنص و یدمش کیا

 هل رلیلاخ و رالاش رادتمیق كب قیشیراق ندکا هلیلبق
 نه كناربا «بولباب راثقن یهملشیا همرصو كسا

 حارخا ید هباب وروآ هلیق رط سابع ردو هنفرط

 .رونلوا

 هزغو قحلم هه زغ هلمساو یوم توقا

 ترد ندهلزغ قرلوا هدنسهرا یدودح دنه هلا

 ناب یننیدنلو هبصق ر یخد هدهفاسم تالن وک

 . رولدا

 هدنسیقرشبونج یابننم كناربا ۱ "ام 4
 ابیغ بولوا هطخ رب عساو و

 ناتسی۔اقرش ءناسارخو یم قارعا "الامش ءسراف
 نمرهو سراف رحم یغد ًابونج «هللا ناتسجولبو
 لصا .رددودم و طا هلا نام رحو یزاغو

 هداشهوا"یلایا نامرت یی دمت نا

 یربش ( دزب ) ندنتهج برغ .بولوا قرف زارب
 دود ندننناطخ ناهار لصا نع یراراوحو

 یونح قربش .ردقحلم هنتلایا سراف یدمش «نکیا

 و اس هل دودح نارا یدمش هسا ندنتهح

 را ا رب كن-سەطخ (NED «بودا

 ۔ دتا یداصت هرلرب یاخو هرالوح یدودح ییخاد

 دودنح ییدمش . ردلکد نسم هلیماع : ندنکی

 یلامش ضیع ۳۲ هلا ۲۵۳:۰۰ نامرک هدنلخاد

 «بولوا دتم هدنرلهزا قرش لوط ٦۱ هلا ه۱ و

 ها .ردهدنرل هدار هرتمولک ۰ ۰ یوو كلا

 رابتعا هرتمولیک عب ۱۹۰۱۳۵ یسهیحطس

 . روینللو ید برعو جولب

 یاخو هدنلاح لوح یتاثلث كنهعساو هطخ و

 لامث .ردنوکسهو روم لث سم قج1 ۰ بولوا

 هدنلخاد كنامرک وف كطوا تشد یهدنتهح

 نوتبسندنابنو وصو یلزوطینارب وط یک ینیدلوا

 ندنتهج یر لاش هردراو هدایرللوح رکید یراه

AA هر 

 بوثج «بولوا لخاد هنامرک رلغاط ه رص چاق ر

 ا یرضوط قرف
 ۔اشون هوک رضخ هوک «سراپ لاج «سراپ هوک

 0£ + یرلهورذ ت.کوت كا هک« ردهرتاسو رود

 ید هدنسیر هوا كتکلم . راقبح ردق هب هرم

 قرش :یرلهجیلشاب «بونلو راغاط مناط رب درفنم
 ؛ كرب ا مو دق «نادنم هدنتهج

 .رده راسو هک هوک «موکب لبج هدهدنتهج برغ
 لصالا یناکرب یرلضعب كنهلساستم لاج روک ذم

 كنرلزغآ یرلکدتروکسوب شتآ هابتقو .بولوا
 یرنک ۱ كراغا ط و .رددوبشم مولا یقاط رب

 قوچ رب ندنرلکتا «بولوا روتسم هلراق نیشیق
 «بولوروق هدرللوح ۱ «هدهسرونا رلیاح

 مالسا نوفارغج اذه مه هردهصق كب یرل ارح

N Eنالوا یسارم هدایز ندخسرف ۰  

 هتشیا .روینلوا رک ذ رېن رب هلیمسا ( زورارز )

 كراپما وشا یرلرب نوکسو زومعم لصا تكنامرک ۱

 كنامرک ینوبفارغج برع .ردرلرب نانلوب هدنرزوا
 هایم «بودا حدم هدایز ك یش رو معمو تورت

 .رلرویدبا ثح ندننرنک كنرالودج هابس هب راج

 رانامروا هدنرلغاط هدرلتقو وا ءهروک هنغب دلشالک ۲

 . ینیدغای راقو رومتای قوج اهد «بولوا هدایز
 قوح اهد هدتبس وا یخد یسهراج هایم «هلتهح

 هدیضارا قس یرلوص دارابنا و یسیلاعاو ؛یدا

 یدمش « دكرهدا داشک رالودح نوجا قعاللوق

 هاب یرانامروا قوج رب نالوا هدنلاح لوح

 قوج ق . یدرلرو ریدنلو هدنلاح هعرزحو

 و هیسایس تالدتو رله راح عطقتال «ندهمروس

 لو هتیارخ یدمش ؛بودا رادهتکسیرومعم

 هدشنامز یدنک یوج توقاي ارز ؛یدراشچآ

 شعت وطزوب هبارخ كنامرک هدیر نرق یجندب ین
 .رودیاثح ندنت.رومعم یساو ندننیدلوا

 یرللحم كسكوب «بولوا فلت یساوه كنامرک

 قاحیص كپ لحاوس هلیرلوچ قم آ و قوئوص كب
 ساب نانو هدرلعافترا هتروا < هدلاح ینیدلوا

 ,رلردکلام هباوهرب فیطل كيو لدتعم یرایداوو
 هن رلقاجیصو ( ریسدرس ) هدنلحم هنیرازپ قووص

  هدنرارب نانو هدنتلآوص .رلرد ( ریسمرک)



 م ر اك

 «بوتلوت رلاع صو رلویم عاونا هللا تابوبح یلتیلک
 لصاح امرخ ییا كبو قوج كي هدنرلتهج لحاس
 ؛نوتل۲ءرقاب «ءرمد ۰ شموک هدنراغاط .رولوا

 یروک ندعم یی شاط راتو یرلندعم باش

 زونه « هدهسیا یو ندنفرط رایلرب ینیدنلو
 هدهقاس ةنمزا . ردشماملوا ارا هبنف تایرح

 .یدرونلوا لقنهفرطره .بوقیچ ابتوت یلتیاکهدنامرک
 هلیسهص وصخ عیانص ضعب یرب ندیکسا نامرک

 هک «لاش ءرلشاق كنا .هحلسا ۰ بولوا روپشم

 یمهم كلا كنتاجارخا .ردندهلج وب یلامعا هرئاسو

 هرزوا قلوا یرلهروعم دوس كلا كنامرک
 ؛م۰ صیبخ « ناقوم .تفریج :هد « نادلبلارجعم »

 (رساوجایو ریساوکد وخ ای )ریس د رب ؛ریسامرن ءناجربس
 مارکت نکن اچ ن ضخ ییدمش .رولیاص

 یهداحاسو وناخ « م «موق «دلورک «ناکب ۰ صیخ

 هجو رب یقلایا نامرک .ردرلهرومعم سابع ردنب
 هدنسیضعب كرلنو هک .ردمسقنم هاضق ۲۳ یتآ

 :رویلیروک یرلمسا كرلهروهعم روک ذم

 كشوک با تشد ناج رس

 زایرابا ردا ر كب اب رهش

 نامانخ ریسه رت هکد نقسا

 هر ودرس تفریح ناجنسفر

 هب وزرا ۴ صیبخ

 رایدور هی وک ربسد رب

 نان هب وق هتک ۱

 از گی بزم اقدارف ۱ و كل

 ۔هدام « هنامرح »و « نامرح » ] ل

 [ «.ەلروي تعحاص هنر

 یرعمو ناهاشنامرک دوخای) ] او.
 برغ كناریا ( نیسیمرق هاشنامرک ۱

 هدنس ونج برغ هرتمولک ؛ ۳ ۰ كنا رهطو ه دنتهح

 ء تولوا هبصق م یزکص كاا ناتسدرل
 رابناساس هاشنامرک + ردراو یسلاها ۰

 ناتسدرک هدننامز هاشیلع حتف «قرانلوا انهدننامز

 كپ ندنفرط ازریم ىلع هدازبش نانلوب یبلاو

(Germains,Germanîe) n ۱ 

 مارل ۳۸۹۹

 ۲۰ ۰۰ ۰"یسلاهاو شم وا رامتاو عیسوت قوج
 باج نارورنه ندفرط هو ؛شلوا غلاب یک

 ؛شاروتوک هبیرلیا كب یتراجتو میانص «قرهنلوا
 ششلوا نیزت هللا را او هشا قوج رب رپشو
 مق یدمش « بوتوط زول هیئدت هدعب .یدا
 یهدنفارطا ۰ ردهدنلاح كورتمو بارخ یمطعا
 عاوناو ریاخذ یلتیلک ۰ بولوا تبنم كب یضارا
 لتیلک رلدرک یهدنرلراوج .رولوا لصاح رلهویم
 هنارهط نوبق ۷۰۰۰۰ یونس «بوبلس نوق

 كنلبج نوتسی هد رق كن هبصق ۰ رلریردنوک

 داران وب .بونلو هراغم یسا چاق ا هدنرلکتا

 مقاط رب شملوا كحو شقن هنارهام هدنرلرادج
 .ردراو یرلطخ یول ضعب هلرامسر

 نژوس توت هدنامرگ اشنامرک

 یسجنرب كن هبقوچلس كولم ] °
 ء بولوا ندنرللغوا ككب یرغج نب درواق نالوا

aلغوا «هدهسیا شمالوا لثا هتموکح  

 < شلوا یسحنشب كنهروک ذم دلولم هاشنالسرا

 . ردشلاقهدنلسن كنو تنطلس هرکص ندنواو

i(نجرلادبع شن ورمع مکمل اویا)  

eبولوا ندمالسا ءابطا ریهاشم » 

 ید رف كتنامر ید هدهس دنه و هضایر مولع

 ۰ تولک هاند هدن رهش هطرق هدسلدنا .یدا

 هقرش ء هرکص ندکدشا مولع لیصحت هداروا

 ؛ شتا لاغتشا هلن ونف لاک | هدنارح تدمر «هلتلحر

 ۰ بودا نطوت هدهطسقرس ءهلدوع هسلدنا هدعبو

 عطق و 1 .ردشع | تافو هداروا هدنخح رات ۶:۰۸

 تراهم هداعلا قوف هدهبطتابلمع یک طب و شو

 قفوم هتایلع قوجكب هدسلدنا «بولوا یسهکلمو
 یدشعاترپشو تیصباستک | «هلغل وا

 [ «ثعجایهدهنسهدام «یامرک دعسوا»7]

ESیارمش هاشم ( سرما )  

a SPE 
 ۰ ردراو یایلزغ لزوک .یدیا یرصاعم كنيم

 ۱ هردندهلج وا علطم وش

 درادن مارآ لد مارالد یور ېپ
 2 را د ما رالدهک سک نآ لدنیکسم

۰ 



 م ر
UT (Camp Carembe) 

 هدنسلامش لحاس كنبل وط ی یورب هیمرک
 تیالو توست «بولوا نور رب هدزکد هرقو
 ضرع ته هات كنغاحنسو

 .ردعقاو هدیقرشلوط ۳۱ ۴" هللا یلامش

 ربهدننطسلف ((2۵۲1061) س

 هلیلج هللا هبراماس Ri لم 19

 لامش ندیقرش بونج هدنسهرا یرلهعدقف هطخ

 كننامل اکع یساهتنم «بولوا دتم یرغوط هبیییغ

 هک + روند لیکتشت یتورب نالوا یانه هدننونج
 ۳۲ ۷۷۱۸ ها لالشا نرخ 0

 رب هدنتسوا كور و . ردعقاو هد قرش لوط

 ٠۰٠۰ یرلهت كسكو دلا كغاط .ردراو رتسانم

 یرلکتا قرش لاش . روبعا زواج ینعافترا هرتم

 یرلکتا یی تونح هدلاح ینیدل وا برصو كىد

 لزوک و رانامروا «بولوا هدنروص لئامحطس

 ندیکسا «ندنفیدلوا روتسم هلرلحاغ راحا رلکحبح

 . ردروپشم هلیکلازوک یرب

 ۲ كنسهبصق نوربح هدنیونج كنيطساف س
 تعاس ۸ كنلحاس طول رحم و هدشونج تعاس

 مولا هک یدنا راوهبصق رب هلمسا و یخد هدننیغ

 «ردهدنلاح هبرقرب هلمسا و هنس

۱ 
 یوم توقاب یغیدلوا یتراجم راخذو یسشراج و

 .رویدا نایب

 ما هد سبط هدناسارخ ۱ 1

 وا هبرق رب كوب نالوا یرینمو
 .ردروطسم هد « نادلبلا م حعم » یغیدل

ESندنسارعش نارا ( مساق دمت )  

ANهب هحنلک او لزه.  

 E یعایر وش .یدآ لئام

 مدرکیم ترد درکرب وز اهن
 مدرکبم ترک دا دس لد اک

 مریمیم تثعاطبو ما هدير
 مدرکیم ترس درک ریو مرازذب

 زا كنسهیقوچلس تلود مور

 نکا كنهبناع تلود 0 زایم رک

 ندنلامعا یونین هدنبرق لصوم
 رازاب < بولوا هب رق دون ر

:۸0 

 ندا روهظ هدنتهجبرغ كنیلوطانآ هدنرلهرص
 ۴ هدت تک تولوا یرب ندهتفوم تاموکح

 . نیشیخد هدننامز هیناغع ةرادا .هرلرب نالوا شمل

 | نایمرک . ردشلک هریو مسا و ردقب هجنلک هراتقو

 ن ز

 هلی راقاحنس بحاص راصح هرقو هبهاتوک یراید

 -ادخ و یسهرق الامش ؛بولوا ترابع ندرلراوج
 ًابونج « اشتنم و نیدآ و ناخوراص ًابرغ «راکدنو

 هووا هنامخ ید اقرش «هلب رلهطخ نامهرقو دیم
 نایمرک . یدا دودحم هلیسارح هراقسو هلیس

 یشراق ه هبنامع تلود ا5 یروشموق 4 یراک

 نیطالس و ؛شىشيلاچەكمني شوخ «بویمقیچ
 ا و ید هع ماظع
 هدنرود ینا نامدا ناطلس

 «بودیا تافو دلو الب كب بوتتبنالوب یکب نایمرک
 وا « هلکعا فآرت هب هسامع تلود کلم همانتصو اب

 .ردشلواهیناّمع كلام همیمض یرایدنایمرک .هدخرات
 یوط ان ۲ هنکللاو هدعب .یدا هبهاتوک یزکی

 تاهسقن تلود یمسا نایمرک .دكرهلررب و یان یلابا

 لو سد
 هنش الو راکدن وادخ یرابد نابمرک هدنذاخا كتالو

 كورتم نوتبسب یسلصا مسا < قرهنلوا قاحا

 .ردشلاق

 ۱ یاجلیمرک

 .رد رکید

 1 هبنیمرک
 هبصق ر مقاو هدهفاسم قلخسرف ۸ نداراح

 .یداروپشمهلترئک كنراحشاو هایم «بولوا

 ا هبن

 .رودیا

 یسنرک

 هغامرا لیشب هدیلوطات |

 مان كنیرهن تیکلک مبات
 [ .تعحاص هنسهدام « کل 1

 هدنسهطخ دفص هدرهللا ءاروام

 ن هدنلحاس كنسهرب زج هبلقص

 هللا هسنارف ( 060۵۲۳۵۶6۱ )

 عباتهب هرتلکنا و اتو وا درک ا

 لا كنسهطآ یسرح «بولوا یر كرل هطا نالوا

 ر هدنتعسو هرتمواک ۹ ندنولو عقاو هدنس رغ

 (لیونامالف) یکهدنلحاس هسنارف .ردشلرتا هلزاغو

 و EEE دنق رمس هلبا اراخت

 ۱ ناب یروج توقاب یغیدلوا هبصق

 ۱ هدنحرات ۸۷۳۱

 . لوصا تیاهنو ؛ شمقیج ندنلودج



 وزا ۱
 یهدنلحاسهرتلکناو هدنرغ هرتمواک 4۵ كوو
 .اوهدنسقرشبونج هرتمولک ۱۰۰ ك( تولپ )
 شینک لاو ۱: یو بولوا لکشلا ثلثم . ردعق

 یسهیحطس هحاسم ۰ ید وه فسا یک | هدنرب

“eهلا یاها ۳۰۰۰۰ «بولوا هرتمولیک عبرح  

 تنس) عقاو هدنسیقرش لحاس یرکض روکا

 قلایقو عفترص یفرط یبونج برع .رد ( تروبریپ
 .ردراو یرلهراغم ب رغ ماطر ه دلحاس بول وا

 لیکشت لئامحطسرب یسیضارا یرغوط هب قرش لامش

 و لاقتروب «بولوا فیطلو بیطر یساوه .رودیا
 تك یرلرباج هرویلس هشدتیهدقبحا یرلح اغ | نیس

 الا هل رلجاغ هرق یکهدنرلدودح كالما .ردقوج
 : رود رب و ینسه رظنم قلنامروا ر هب هطا یرلحاغآ

 نگار اتو الا ینا .« هب زآ «یادغب یتالوصحم

 .ردیاكیرلسنج و قوح یراکشا «بولوا ترابع
 یسلاها . ردیراشاط هتیبا یتاجارخا یلتیمها دلا

 بول وادلوتم ندنطالتخاثنراموقتلک هليا نامرون

Eردراویرلت داع وقالخا صوصحم . 

 اق دكرصم دعص ( 12۲021 ) 5

 هرتمولک ۵ كنانق و هدنتیریدم |كرک

 ۰ ندننیع لحاسكلمن قرهلوا هدنسقرش تو

 رېش هبط «بولوا هبرق رب عقاو هدهفاسم كلهرتم

 اررخا «ندنفیدنل و هدنرژوا یرلهبارخ كانم دق ريش

 یروهظلحم كن هقبتع را 1 مهم كب نالبراقح هنادبم

 هردشلو تربش هلغلوا

Wsناتسنس و هد به نا  

 هدهفاسم قلخسرف ۳ نت رک ۱ كنرک

 ینیدنلوا ذاا هاکتهزن بولوا هبصق كجوک رب

 هد«نادلبلا محعم» ینیدنلو ندحراوخ كنسلاهاو

 هردروک ذب

+ LE E دیو 5 

 . رویدیا نایب یوم توقای ین
 هدهفاسم قلخسرف ۱۰ ندناره ) ,

 ؛بولوا هبصق رب هدلحم رب قلغاط ۱ خورک
 رار قوح یرانامروا و هاب و غاب هدنفارط

 . رودبا ناب یرخطصا یغیدنلو

F۳۸6\ ی ر 
e 0هدنغاخنسو تال و  

 و ا كساويسو دور

 نورک نلکود هنباچ همخت میان هنارف قرول وا هدب

 « بولوا هبصق رب یزکسح اضق هدنرزوا ییوص
 هسادتاو هدشر «ییرش عماج ۳ «یس دلاها ۰

 ءیتکم کیا صوصحع هراناتست ور و ینمرا

 «كلهمشود .لاشو یرازاب رولیروق رب هدهتفه
 قومایو دلو راسو یراتج ءقایش «یزو ناغروب
 ۔ دم تاحوسنم . ردراو یرلهاکتسد تاجوسنم

 جاور بود قرت قوچ هدرلهنس داوص و هروک

 .رونلوا جارخا هرافرط راس و هلوبناتسا «هلغلوپ
 ناتستورب یس۱۵۰و یتمرا ی ۰ كنسيلاها
 . ردملسم یروصق «بولوا

 ؛بولوا هدنبونج كناول یساضق نو رت
 هر ر لع ًابرغ .ساوس سفن "الامش «هدن راد اقرش

 شعم كتالو بلح ید ًابونج «هلبرلاضق
 ناربوکیوک «قّواط هرق .رددودحم «لیغاحنس

 ؛نولوایواح هبرق 4۰و هبحان ۳ هلل رامسا نیلتو

GNISی ۸٩ «یمرا یمس ۷ لس  

 مور یس ۱۹۳۲و كيلوتق ی ٤٤١ «ناتسنورپ
 او وردوا یسلاها ۲۰ ۷۲۲ .هرزوا قلوا

 هنعطتروکو نودوا قجنابولوا یلهضراع یسیض

 "یضارا . ردراو یرلنامروا كحوک ضعب راراب
 ۱۲۱۸۰ ؛بولوا مود کی ۸۷۳۱ ۰:یسهعورح
 ما ۱۰۵۰ و هجتاا ۰ « راج ۷ « هل رات

 یرلهزئسو هویم راس هلرزوراقو نّواق .ردراو
 ناب یراقدنل وا حسن هداضق زکس ح هردروپشم

 تاناوبح .ریلسای ید هدرلیوک ضعب راش نانلوا

 ءرینیص «یسک كبتف "ی «نویق : یمهیلها
 نج نداضق زک صع ,وتراع نر اسز هل

EEE :روناو یا الا رب هر اشم هناحص . 

 ءهسردم ۲ .دحسم ۱ «عماج ۱۲ هداضق لخاد

 ۱ ؛ناخ ۷ ۰ یتکم نایتسرخ ۲و مالسا ۰
 همشح ۰ EA 8 «ناکد EY «ماج

 هرددوحوم یهاکتسد تاحوسنم ردق ۰۰٥و

aT ) Crète, Candie ( ۱ Eهدرکد  
 ٣ دب

 س كوي عبات ههيلاع تلود



 یار ۵
 یلامش ضیع۴ ۵۳:۰ هلبا ۳۳۵ ۵ «بولوا ه رب زح

 .رولوادتمهدنرلهزا قرش لوط ۲ :۳هلا ۲۱۳۱۰ و

 ۱۲ ک ۱ ؛بولوا هرتمولبک ۲۷۰ یوه یغندقرش
 یس هبیحطس ةحاسم ما ورا Î ۵ هلا

 یریازج دیفسرحم .بولوا هرتمولیک عبر ۷۱9۰

 سیرقو كحوک ندهندراس و هیلحیس هدننابم

 هد ونح كنزکد رل هطا .ردلداعم ه هقسروقو

 هل رلهربزح سودرو هب رکو ط وشاق ًاقرش ءتولوا

 درد مر یر و اش نواب

 هرص رب یرغوط هونج یاهننم كنسهربزج
 ندنرلنیکنا كزکد ق٣ ینزکد رلهطا كرهدىا لیکشت
 تكتهعطق و <« بولوا د ودعم نداپوروآ .رویرتآ

 OT ۹ یسااعها . ردیلم یونح لا

 مور ی ۲۰۶ ۷۸۱ :ملسیس ۸ ٤۸۷ «بولوا

 یم 1 و ناتستورب یس۱۷ .كلوتق ی ۲۰ ء

 ترق یسینانوب "یلصا مسا كنهریزج . ردیلئارسا

K۸ ( ) أم ندنوب یبسا (ییرک) «بولوا 
 ( سطیرقا ) یتسیناتو مسا و هن راب رع .ردذوخ

 رنک ۱ هسا رلکذرف «یدرلشعا بیرعت هدننروص

 كتهدنق نالوا یرپش لوس دا و یزک صح سا

 ءرلرید ید ( 0۲۵16 ) ترق «بودا هیمست هلیمسا

 ندقرش ؛بولوا یلهضراع یسضارا داد رک

 هر ونحو لامش راغاط هرص ر نالوا دتم هنيو هر

 ر «قرهداژوا ی رللوت صمب و ی رلکتا یرغوط

 كلحاوسهک روندبالیکشت رایدنقبجو رنورب قوج

 هدلاح نالوا بجوم ینسلوا یلیتنقیچ لیتن یک كب

 1 عافتراهدایز هدر چ والابح هلسلس و هردوب

 لیکشتغاطچ وا ننیروک یک درفنم «بودیا بسک"
 .رارود را همسقترد "۷ وط ینهطا رلنوب هک «ووبدیا

 هدنطس و كنه رب زج یروپشم لاو کوب كلا دراز وب

 هلرکید مان و (ادیا) نانلو هدنرب شینک لاو

 هرتم ۲۹۷ یسهورذ هک .ردیغاط ( یرولیسپ )

 هدنروص درفنم یسالعا فصن بولوا كسکوب

 نیت درو لیفتراک
 نانویو یلوطانآ و رلزبکد کهدنتهج ییا دادیرک
 «بولوا مساوكب یرالوق و ی راکنا هروبکیزوکی خد

 ی ر دل ۳۸۳9۳

 قرشو « رولوا لصاو ردقهاحاس ندتهج یا

 .« بوذلرب هلی رلهبعش كرلغاط رک ذلاق ۲ ندبرغو

 رنک ۱ یرایراقو . رلرویدیا لیکشت یلابج هلسلس
 كنهريزح یسحنکیا . ردروتسم هلراق هدرامسوم

 غاط قا ینعی ( ونوورپسا ) نانلو هدنتهج برغ
 كسکو ردق ( ادا ) هک ءردیغاط هیک افسا ایو

 ۰ بولوا یعافترا هرتم ۷ ؛هدهسرویغروک

 ند ( ادا ) هد هروڪ هرلباسح و نيم ضعب

 لصاو هلحاس یرللوق ضعب هد كنو .ردکسکوت

 هدنجا كزکد هدنلکش نورب .هرکص ندقدلوا

 رو برصكي یرلتهج رنک | كنو .رلرولوا دتم
 . ردیواح یرلزاغوب نیتچ هلرهرافم بیرغ مفاط
 (دیشال) عقاو هدنفرط قرش كننهریزج یسیجنچوا

 یدهلیغاط ( هتکید ) هدنتهج قرش هک «ردیغاط

 یبراکتا ردقهنقرمش یاهتنم كنهطا «بولوا طو

 ۲۱۵ یسهروذ كسکو كا هدكنو .ریدازوا

 یاهننم هل رلهرآ .كغاط چ وا و .زویلوا غلاب هب هرم

 -دلوا یلهضراعو قلغاط هنب هرلرب یهدیرغو قرش
 زود ضعب «بولوا قلا اهد " ةسن « هدلاح یراق

 كيداهد یس هلت امیونج كرلغاط .ردراوید یرالع
 هدننرروصلئامحطس یرلکتا یلامث «بولوا برصو

 رلهووا كحوکو  راطضمب هدنرلهر ۲ .ردزود اهدو

 هدبونجیرلهووا كوكا كنهریزج «بونلوب یغد
 كي لحاوس . ردیرلهووا هینودیک هدلامشو هراسم

 لوس چ اقرب هدنتهجلامث «بولوا لیتنقیج یلیتنہریک
 .هب الشاب ندب یخ یرل هحیلشابک ءردراو یوقو زفروک

76۲ 

 ۽ هیدنق ءورمرآ « هدوس «هبناح ءوماسک یر

 هدیونجلحاس .ردیرازفروک ایتیسو الباریم « ایلام

 ( هراسم ) هک «ردراو زفروک كوي ر زكلاي

 زساسح هسا یرانامنو یوق كجوک .ردیزفروک

 هدنسیرغ و قرش لحاس صوصخایع .بولوا
 ءامشلحاس یرل هجیلشاب یخد كنبرلنورب .ردهدایز

 ۰ چرت « هدایسا « هزو :قرهالشاب ندبرغ هديل

 ۰ سوسوس رخ 6 اید « سو رواتسا ءونابارد ء هقلام



 یر دك

 : هدیقرش لحاس ؛ وردیس ؛ینمویهاف ؛یلاب یآ

 < سونتیل « ورتوغ : هدهدیونح لحاس ؛هنولاس

 هدي رک هدنسشراق كلحاوس . ردهراسو ورن

 یرکویب كلا «بونلوب رلهطا كجوک قوچرب قحلب
 مش و ءوقوق ءیسیوروداغ .سودواغ یهدب ونح

 . ردهاسو هسالا «:هداسناب ء هیدناتنا کما
 وا دعاسم هننایرج رانا كوب یتعسو كنەر زج

 بونح و لاش ندرلغاط ین رزاج هایم رم ۱ توش

 ندنرلوص لیسو ندرلهرد كاج وک نیا هنیرلل>اس
 یعی هدنسیطسو مصقنالوا عساو كا :هدهسیا ترابع

 هحقد وا قو یرلغاط ( دیشال ) هلا ( ادا )

 کوس كا دكرلنو .ردراو هدیربن چ اقر نوزوا

 یلرغ كن رغاط دیشال هک رد ( وماتوور )
 هداروا هليا لابح ؛هلسلس روک ذم فلت اعنندن رکتا

 هدنسهزا یغاطهنیقوق نانازوا هو یبونج لحاس

 (ادیا)تیابنو رلیاح قوجر ندفرط یباو:قرهقآ

 .روک ( هراسم ) ذخالا دعب یخ دی رلیاح ضءب كنغاط
 ید هدنلامش كنسهضوح كنو .رولکود هنیزف

 ر یک سوسینمآ .هماربتالپ «ساغ «وماتوب وليم

 رب زکلای دلدیرک ۰ رنیا هییلامش لحاس رہن چاق
 هدنرغ هرتمولک ۲۰ كنومسر هک «ردراو لوک

 مقاو هدیرچا هرتمولک ۲ ندنلحاس ورمرا و

 ولیکر بک او ییا یبوب ؛بولوا ( لوک امرخ )
 كلحاوس ضوب راس هلبا ورمزا و هدوس .ردهرتم

 .روینلو رلقلقاطب مقاطرب هدنرلبرق
 ندنرربلزوک لا كضرا ةا هحاوه دیرک

 هدنرلغاط دارکو هدنرهوواو لحاس دارک .تولوا
 .اس هرارطا نازبم نیزای .ردمالغاص كب یماوه

 ؛زعا زواج ییهحرد ۳۲ یغد هدرلهووا و هدلح
 شدق . رد ۸ ینرارح هحرد یطسو نشدق و

 زکلابهدنرلفرط قل ۲ «بوغاب راق هدرلغاط زکلاب
 قلهتروا هجرك طابش و ؛رولوا شيق یآ ییا

 داوص « بویمناب رومتای نیزاب .ریلیتروا هلراکچچ
 لاک رنک | زا راغاب هحهدایز نمشدق هد راپ

 یب رغبونج نیشیقو .قرش بونج یرلهجیکو قرش
 هللدش هدایز هعفد قوج « بوسا یراراک زور
 راققاطبنانلوا رک ذ ہدیراقوی زکلای .ردیا بوم
 وا ضراع همتیص هدرلراپم كوصو نزای هدنراوج

Aor یر ك 

 دیو ناک یر از ا شب اا
 تبنمكلا كغارپوط .رولیروک هحقیصهدلع نیکسم
 یرلکد ریدنیاكرلوصیعی هبسرتم"یضارا نالوایسنح
 هنشیس یهدنمرکب نیغ یسضاا لکیتم ندداوم
 "یضارا هليا تسیشو سلک یرلفرط رک ۱ ءبولوا

 كما هظفاحم یبوصكنغارب وط .ردنرابع ندهیناکرب

 .ردهدایز یمهبنانناغوق هیلع ءان .بولوا یسهصاخ

 یرلوصذیذلكپو قولوصیک همشح وقانبقو راكب و
 یتفاطل كناوه اتهام و كغارب وط .ردقوح

 یم رکش ىح و تالوصحم ع ول یھ 2

 «هدلاحینیدل وا دعاسم هک ریدشتب هلس هوهقو تبوبح

 یضاراو یسارحاهدلوصا ر صقانو کسا كتعارز

 زا كب ندهيعيبط ةءوق و ىلاعاو تلاهح كنباحسا

 هدلاح ییدوش رووا تحوم شفا هدافتسا

 هب رآ «رادواح « یادغر : یتالوصح قلعتم هبهربخذ

 و ترثک « هدلاح ینیدلوا ترابع ندرصمو فالوی

 ندهد س هح رد یحنش كنتالصاح هر رح هما

 یرلفرط رثک ۱ «بولوا نوتیز یتالصاح یجنر دكا

 رادشا و ردقهن یهو ؛ردروتسم هلیرلجاغآ نوتیز
 لیتا . هدهسروی رب و لوصح رب هدهنسییا ید

 . امو تاربونت هدنلحمه ۰ بولبراقیج یغای نوتیز
 و جارخا یرادقم قوجكي مه یلیئاللوق هدنالوک

 نوه .لاةترو .رونلوالاعمتساید هنلامعا نو اص

 هک ندنونز طومالبو بورخ «موزوا «هتیلدنم

 بارشرادقم یلبخ ندموز وا .ردندتالوصح یتیلک كا

 .رولواجارخا ید موزوا وروق «ه رکص ندقدلبای

 ولی نولي نکس ید یونس یالوضخ یادقب
 مت هووا هراس یعوع وتو

 تیافک هب هیلم تاجایتحا لوصح وب .رواوا لصاح
 یخد فالو ٤ رونلوا بلح ی دندحراخ ٭ںویعا

 ۔اطو هدرلرب كسکوت هسلا هب زا .بولوا هدرادقم وا

 هدایز اهد «ندنغیدل وا لصاح ید هدنتسوا كرلغ

 هیلوصاف .ر یک | برا لاها: رثک ۱ .بولوا

 .روناوا عرز هدنرلراوج كرلرېش زکلای هلق و دوخت
 ر تبان ییادخ یلاها  بولوا قوج كب یرلهزبس

 كره ریشیپ هلیغاینوتسز «بولالپوط ید تاتابن قوچ
 لصاحیند نوتوت هلا نیکو قوما رادقمررب .رارب

 زکلاب «بولوا یداع كب یرلسنح «هدهسرولوا



 یر ۵

 ضعب یراقلنوتیز .ردلوبقم هحنلحم ینوتوت كنومسر
 لیکشت رانامروا روس هرتم ولیک چاق رب هدرلرب
 د هرلن وب ۰ هدهسیا یا كي یرلسنحو .رودا

 . هو لو هب ره «ندنرکدعا تمدخ قح

 هه هدهریزح هنس یرلکدرو لوصح ېا .رلرویم

 ؛ هدلاح ینیدلراقیج یغای نوتبز ردق هبوایک نویلم
 قح هلیقاب یا هکوبلاح ءرنیا هلو يلم ۱۲ هنس یستربا
 هبش هدنکحهرو لوصح يا هنس یه «هسلوا

 نم رب كنهریزج هرکص ندنوتیز یرلغاب .ردقو
 «ندنغیدملقاب تح نکا هدندادتتسا قلوا یوفرت

 هدافتسا ردقوا «ندنکی دمنلسییاقعنصی اما بارمشو

 قنارف نویلم قجم کیا یونس اذه عم .روبمهنلوا

 راس .رونلواجارخا یناثلث «بولیباپ بارش هدنتمیق

 ؛الا ؛بواواصوصخم هنفرط رب یسنج یه دكرلهویم
 ید رل هوم و هولا ؛زارک «مداب «زوح ءدومرآ

 عقاو هدنقرش نهاترتم كنه رب زج رولوا لصاح

 نامروارب یرلحاغ اامرخ هدننرق یتورن ( وردیس )
 هدرلغاط .رلرویمرو هویم .هدهسرویدا لیکشت

 ( ندال ) ندنرب كرلنون «بولوا قوج كب راکچیچ
 هک د یقوا درک هدنرلغاط دیشال .رونلوا جارخا

 كراکچيچ و قج1
 كمزکه لبا همزیج رلیلیوک .ندنفیدلوا یلنکید یغوچ
 هرلرد هدش روح

 اذه و بولوا تبق كب یرانامروا داد رک

 هرس تابت ر رطعم روم

 ..ردراو یرلیروق یواحیراحشافلتخ هروک هنلح

 يهب طرا نزن و ی یدافشا هتیلعا
 هک اٹسا رد او راترب «هناتسک راد :تورخ

 كنءربزج .رونلو ید یرلحاغ [قیتسف هدنرلغاط
 هدر ییا و زکلاب «بول ما دوقفم ید یداعم

 یخد كنو .هدهسیا نیرو رز قوت ام تیک

 زکلا .ردلکد مولعم ینیدراو ردق هرلهحرد هن

 هنر ضعب یروماح یجهلولو ی 1 هلیشاطیلب
 هدنرلب رق هلوقن ناس ها ومسرو هب دنق .ردد وحوم

 یک ینیدنلو یزلوص ندعم لزوطو قوئوص
 - و وص یلکیلج رب عفان كب یحد هد ( سولب ۱)

 « هدهسیا راو یمهحلم چاق رب هدلحاوس روش

 .روبشا تیافک ه هيلع تاجایتحا زوط ناقیح
 « رتسا .«تا .یک «نوبق :یمهیلها تاناوبح

 قجن 1 ؛بولوا ترابع ندزوموطو ریغیص «بکں

Ae ی ر د 

 یرلربنیص «ندنفیدلوا یفاکرمغو زا یرارباجو اعم
 .هلتهح یرلکدشود نددوحوو توق قواح كب

 ؛یک یرلقدلوا روبحم هبلج ندیلوطان ندیکی
 ۰ ۰۱ ۱۱۵ ی ایا توك« دیر
 ندقاجیصنیزاپ «هدهسیاذیذلو قوجیرلتوس زکلاب
 ید یرلتا .ریایسک یرلتوس ندقمامهلو كجهیو
 لرد زر وی لک رون ناوهر « هدهسبا كاج وک

 اور لشیربولا ك ةتراغاط ديرك رتسا

 ید هدنراشيا تعارز .ریلیناللوق هلترنک .بولوا

 یرلنویق .راریناللوق هد یرابک صو رتسا و تآ

 دادروا و زاق «بولوا قوج هدیرابدنهو قّواط
 یرایرآ .ردز ا كب یمسهبشح و تاناوبح .رونلو ردات

 . راقیچ یولابو لاب رادقم یخ «بولوا هحقوج
 هلتذل و هایسهیبط ۀحمار یلاب كن ( یرتورق 1) هله
 هد راف رطضعب ۱۶ هدتفا طا كرش دردرویشم

 mE كا «هدهسا قوج یراجاغا توط

 رب كنکحو كسا هدو .ردشغا دت قوح

 تبار 1 بقا لامعتسا یی رابخت
 .ردشلک یر رايا ندن رلکدعا

 .ارخا یعاب نوتسز هدهحرد یجنرب هتل عیانص

 روبمشم ینویاص دلدیرک «بولوا یلاما نوباص هلیج
 رش ۷ هدومسر و هبناح و ۱۵ هد هبدنق « هلغلوا

 « بولاپ نولاص لیتیلکو ؛ رددوجوم هناتواص
 لامعتسا هد لع کو كرانويق . رونلوا جارخا

 یک ابعو قایش یراقدناللوق كرلبلیوک «بوناوا
 .رولوا جدن ید رلمارخا لزوک ادعام ندرلیش ابق

 ضم ندکیاو یرلفاط لاتشپ و یواخ ندقوماب
 یخحد هناخغابد چاق رب .ریلساپ یخد رلزب هجا

 کیا هدهساح . رووا لامعا نابتخس «بوناود

 .ردراو یمزکد رابج چاق رو اود رمد

 عون رب لوبقم و ذیذل كب ندندوس یکو نوبق
 ؛بولوا فورعم هلک د یرینیب دب رکه که ریلیپای رینیپ
 .راقیح رني هدایز ندهیق نویلم کیا یونس

 قنارف نویلم ۵ یونس یتراج كنهریزج
 زا یتاحارخا و تالاخدا « بولوا هدنرلهدار

 e یونس هلناحارخا هحیلشاب .رد واسم

 :ردر 1 هج ور
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 ی رد ك Aso ىر ك
 « بودا نالیم هیناّمع رصنعو هیمالسا تیئدم یغای نوتیز  قنارف ۱۳۰۰۰ ۰

(Ass ۰۰۰یا زا ۲ نویاص  
 ۰ رلردبا لیصحت یسراف و یرعو هکرت هدنرلتکم کی :

C7 1 AN NESE2 3 با رش  
 قرەلوا هیصوصخ و هسادتاو هدشر دكرلناملسم 3 ۲ گ

 حب ۰ 7 بورح 0.8 ۰

 درک اش A هرلنوب «بولوا ی راتکم :WNN یرد » ۱۰۵

 هب دشرو هب دادعا ٤ یخد 3 رلمور .زدیا ماود هراس و نوه « لاقت رو » 6 ۶ ۰ و

OEوا یرلبتکم هسادتا تالا ۰ و روک ذ ۲۲ طومالب »  

E۰ رونلو هبلاطو بلاط ۱١ ۰ هدنسهلج بول موزوا یروق »  

 و یراهبلاطو بلاط ۳۶۱ هلیبتکم ٤ دارلکیلوتق مداب ۰ 0
CEL۱ 7 1 ریتد, »  

 و95 یزاد رک ا۹ هلب رلبتکم رب داراب د وهم كيا ماخ » ۱3۰

 ماود و 6 یسهفلتح بناکم كتهززح نوت ما 3

 وا غلاب هسرل ددع ۳۲ ۲۰۳ رلهلاطو بلاط ندا ندال » 1.

 ۰ بونلو هعیطمرب نا هتموکح هد رب زح .روبل ینوبق ماج : »

e Seهعرت یرب  NEE 
 لتافورح هکرت هدهبناح هقشب ندنو .روقح یشاط یکی 2 8
 5 7 ور هرواچ و كبمک » ۳۰

 هک رتوکیا هعور هدهب دنق سهل اف ورح هم ورو یبا 1 8 0
 ا ۳ ۳ 2 یسهروع كىا » ۲۸

 هعطم ۸ هدهطا اعج هکر هموریخدهدومسر هر یکوک هنایم 6 5

 هدهلاح هقشب ندرلهنزغ یمسر روک ذم «بولوب یوا دیرک » ٠
E Eسوگ هور کیا هدهب دنق .هعور ییاو هکر ت ییا هعونتم داوم »  

 نانو و دیولو یلناقع هنرلهلکسا دلوب كدیرک
 قوجرب ؛یک یرلکلشیا هدنروص نتقم یرارواو
 داد رک. راشیاهدیرلیک نکلیو یراروباو راجتینجا
 + .اتنهطا ندرلهلکسا «بولوا یرحم فرص یتراجت

 را مظتنم هلحاس رکید ندلحاس رب ابو هتفرط
 وک ردقههدوس ندهبناح زکلا .ردهدنمکحقو

 قجن ۲ یرللو رئاس ۰ بونلوب یلوب هبازآ رب كچ
 یساهدنرزوادارل رېن .ردهدلاح كج هل هبوروب رتسا

 .رددوجومرلیربوک قوجرب باشخاو ریکراک یکیو
 كلامهدادعتساو تواک ذ هداعلاقوف رلیلد رک

 .ردرا ویرلتراهملوس هدنرارخص وصخ العبولوا

 « بولوا ,یرلیا ندرانابتسرخ ران ایلسم هدصومخ و
 اهد و ناقشیلاح اه د یس هملسم “لاها كنه زح

 اهد هيلع ءاب و لوغشم هلعیانص و تراجم هدایژ

  ردهدنلا كرلت املسم یغوج كک الماو ؛راردنکتژ

 قافن یرلنایتسرخ كرك و یرلناملسم كرك قجآ
 ندیکسا ندنرلقدلوافصتم هلبصعتو لئام هب هقرفتو

 داسف هدنرلجاو ءهدکمهمهدیا جارتما هدنرلتب یر

 هوژواسرک ۱ یرلن ایتسرخت رد

 یراناملسم « هدلاح یرلقدلوا لثام هنسهسرت نانو

 هنزغ ۱۰ اقم هک« هغوو رب هدومسرو هکرت

 « ههربخ تادسّوم « هبملع تابع . رووا رقت

 تماقالب اق ءبولوا د وقفم هدد رک هرتاسو ورتات

 «هدلاح کیدا زواج یددع ٤ ید یرلهناخ رفاسم

 . اخیم هلبرلهوهق نالوا یزکم یازالیخو كللبنت
 .ردقوح كي یرلهن

 < بوالوا هرادا هدننروص تیالو رب درک

 هجورب تیالو .هدلاح ینیدلوا یرپش .هیناح یزک
 « هبحات ۰۰ ءاضق ۱۷ و مسقنم هغاحنس ه ینآ

 : ردواح ییهرق ۱۱۰۸و

 ارگرادقم یجاو رادقم اض قاحنس

 21 ۷ هثودیک

 ۱52 ۹ وماسک هناح

 4۸ ۴ هنىلس

 ۰ ۰ زیولام ۱

 0F ۰ هيد | اک

 3 ۰ هچیلوغرعموروتنک | 2
 ۱۰ ۰ جافونم عموزیر /

 AY ۰ ومسر

 ۱.۰ ومطویولیم م ومسر
 t0 یراما

 ۳۵ ۸ دمشال |

 ۳ 4 2 دیشال

 ۱3 ۳ ونایوا |
 4۳ 0 هنسا /



“ 

 یر ل

 ارق رادقم یا و رادقم اض قاجنس

 نا 5 4م افسا
 ۳۳ ٤ نورقوب۲ هبکأ فسا

 4۲ ٤ لیسا ویآ

 ۱۱۰۸ 0۰ اعج

 :ردیتآ ه جور یمیسقت هراقاحنم كنيااها

 كيل وتق 3
 اعج یدو ناتستوریو مور ناملسم قاجنس

۳۵ ۷۸۷ ۰۵ ۲۱۵ ۳4٩ ۲۱ ۹۸ ail 

TORE o۲ O ۵۵ ۲۶ ۳۷ ۳۷۹ هیدلق 

EEN NN ٩ ۳۳۱۰۵ ۱۵۹۸ ومسر 

o ۹ ۳۸ ۰ ۳۳۷۳۰ ۱۰ ۳۸۰  لاشید 

 هبکافسا ۸۱6 ۳ ۲۹۰۰۷ ۱ ۳۲

TAY TE VAL - A^ AY Îۓھ 

 هب دنق یسهرومعم دوس كا كنسهرزج 0

 «هلخُمل وب یخد هدنطسو كله ر زج ءهتولوا یربش

 تبالو ا رک ع هنناح هدعب .یدا یزکس ندکتسا

 اهد و دوس اهد هیدنق هن .هدهسیا شا ذاا

 یحنح وا اتش ندهباح و هیدنق دعا راح

 كغاجنس ییا رکید «بواوا وسر یسهرومعم
 - سح اضق هلبا دیشالو هیک افسا نالوا یرازکصم
 هاکتراجئو رومعم هحقدلوا هدیغئوج یار

 اب ییدمش هلسق و دبرک اذه عم . رد رلهبصق

 چاق رب كرادقم کیدمش یسلاهاو رومعم قوح

 ر سارق «ندنفب دل وا قو هدنرلهدار ثم

 هل رلهعلق نالوا هملاق ندرلبلکدنو .ردشملچ وکو

 لو وص و یروک هلاق ندرایلامورو ندنرانامل
 رده یس هقتعرا هقشب ندرلیش نت

 هیکت ۱٩ ؛فیرش مماج ۱۷۰ هدنچا ندر زج

 هنرتاود هبدلب «هرواح ۳ ءاسیلک زواجتم ی ۰
 .روبلل و یسهناخ هتسخ یرکسع ٤ ها هناخ هتسخ ۲ داع

 هایت .دناع بهر رس الفا رک كالو
 فراصمو ۱۰۱۷۸۰۰۰ یسهونس تادراو ریارب

 ىقايدأت لالا سار و یضئاف نود هایسهیلحم
 كنسهحدوت «بولوا غلاب هشورغ ۱۲ ۸۰۷ ۹

 .ردراو ینبحا هدایز دور نوبلم قچ ییا

 ۔اعدا قلوا لر لصا یر ندنکسا هد رک

 كب «هدلاح ینیدلوا یسلاها فنص ر نانلو هكا

 ناي رفو نایرود ؛نله ء حسالپ هدرلنامز یکسا

 ۳ ی در دل ۳۸5۹

 . هبهرزج ید ماوقا قوج رب بوسنم هنن راتیسنج
 . ید راشمشیراق هلا هلصا “لاها ‹كرەدىا لوخد

 راما تافارخ « بوشات ههریزح رايا هکبنف ه دعت

 هنسیل اهایدیرک نامرهقرب یلهکینف .هروک هتباوررب
NAEو ؛شقا ریهطت ندرلروناج مفاط رب  

 ۰ كرەدىا داتا ج ادم یهر زج ول الو

 راشملیا زواج ههینایساو هنلحاوس اقرفنداروا

 نوناق عضاو رب هدنمسا ( سونیم ) هدعب .یدا

 ؛قرلوا یجرب هدنسهعطق ایوروآ .بودا روهظ
 - اھا هریزح « هلا عضو تاماظن و نناوق مماط رب

 دارناصروق كالو یراق نایفارب تحار ینسل

 .یدشع |قفتم هنندنکو مار یرلن و « دا رهلک ندنقح

 هوقن و دیزت هدیشافسو ینسهبرحم وق دادب رک ۱۳۹۶ ۲

 هدهبهیلچیس یتحو هدیفس رحم ریازج نوتب «هلا
 ضعب هد هدنلحاوس یوطا۲ و ؛ شلوا ۶ اع

 2 ندسونیم .یدا شملیا ا رل رحهم

 «بولوا یف هر ه ربغعص EE مقاط رب ان

 دا وب ۱ ۱۵ کو شقا بلاف یتتکمو توق
 هتسرل هب راع نالوا هدن رانی هدهب و یشراق ه رلینا اهن

 كنرم و هدایز كا یشواق هشاعم نکلاب «بتویمشی راق

 4 یهدک شکر ت « قرهنلو کس تمدن

 .ریکناهج رلیلامور .یدیا راشلوب تربش هلبرلتراهم
 (سولتم سویلیجاق) ندنرلرادرس «هدنراقدقیج هکل
 یە ر زج «هدافتسالاب ندنسهقرفتو ماسقنا كرابلدب رک

 هلیبقل ( سوقین رق ) هلتبسانم ویو «طبض هاقلیالوق
 ٠ تحن كسنارب هدعبو كنتلود امور .یدشعا بقلت

 جچیهقجهلوا راک ذی ناباش دیرک «نکیا تت وکجت

 رلیلدب رک « بویلوا یروهظ لحم كناعوقو رب
 ند و هدنرلهرص یراشتنا و روهظ كغلنايتسرخ

 .اوا یر لرق یدرادغا لوق یدیدج
 | هدرک یساتود مالسا هدننامز هواعمو هدنطس
 . كدهنضارقنا كنه وما ود «بوالشاب هغمشانس

 راحتف تقومو رلموم ددعتم هدیساع رود لئاواو

 هدننامز هفیلخ نومام تان هرکصندقدلو عوقو
 ًایطق ییهریزج ( رم صفح وبا ) هدنشراا ۰

 ارابتعا ندروک ذم راتو ؛شلوا قفوم هحتف
 بولوپ هدنتم هبمالسا رادا درک هنس ۱۳۰

 مورو نانووو هدیفس رحم رازج رلبرع نداروا
 «یدبا راشعا زواج ید هنلحاوس یوطان آو لیا



 یر
 كاو هدنسنامش لحاس كنهربزح رلبیع هدانا ول

 نیسأتربش رب هلیمسا ( قدتخ ) هدنرب رب 99
 هد یرضاح مسا «بولوا یرپش هی دنق هک« یدرلشعا

 هدننامز كنامور یحنکیا . ردطاغ ند( قدتح)

 وک ندا دعصت هنعقوم قلروطارعا هدعإ

 مومهلرکسع رب يتوق هدنسی رم ع رات ۲۰۰ ساقوف
 ۔اع قلبا ۱۰ یرپش (هدنقیعی) قدنخ .كرهدا

 .ه رب زج بقأعتم یواو ؛شعا ط.ض مرگ ندهرص

 یج درد ۰ یدا نیک هلا ه دین رلفرط وا ل

 یسیکرام (بارضتوف ) هک
 الیم رات ۱۲۰ هدو .بولیریو ه(سافیئو)
 رلیلکیدنو .یدشع | ماست هرلىلکىدنو ةلدام هدنسد

 سوسقانو هرلزیونحینو زالوارولوا كلام ههر زج
 روح هن هعفادم یشراق هب ( ودوناس قرام ) یمهقود

 ۵ ۰ هب هب دنق نوجاقلوا كلام نوتبسب «ندب رلقدل وا

 .ذم رہش درک و ء ناکساو لقن یسهلاع یلکیدنو
 ےک و هب وقت ینسهمهم طاقت ا ك یو

 مهار | ناطل۔ناکمتنج ہدنخ رات ۱۰۰۵۰ .یدرلشعآ

 یهیناح «بوشان هد رکی سان ود لنامع هدننامزناخ

 هدیهدنق و ۰ حتف ۳ ندهرصاح كلن وک ۷

 كلەنس ۱۲ كدهنسيرم مرات ۱۰۸۰ ند ۸

 هدوسرلیلکیدن و .یدرلشع | طض د ندا

 اهد تدم ر ینرلهلکسا هزولاغ و هغنولهنيپساو

 همیلست رربررب هدیرلنو تیابن « بودیا هظفاع
 هنسهراد هبنامع كلام هریزح ن وتب «هلفلوا روبم
 یو درک ارابتعا ندتقو وا .ردشاوا لخاد

 جتنم یلالقتسا كنانو « نکیا هدقلو هدشیاساو

 ma DI CEE ص ینادصع مور نالوا

 رلش#ا رب رکت هلل اعفد یر ناصع هدعب و «ناصع یخد

 بحوم ینتیارخ كنه رب زج و كن رایدنک «هدهسیا

 1 ردرلشمهعا لاصحتسا هحش رب هقشب ندقلوا

 دارت ه رصم یسهرادا هدننامز كموح ص اشیاب ىلع

 ەەنناغرادا هب یرغوطندب رغوط هدعب «قرهئلوا
 شادسا نییعت ندنفرط هبلا راشم «هدقدنل وا هداعا

 وااقا هدنکلیلاو درک اشاب ینطصم دّوانزا نالوا
 و « شا هرادا یدرزج هنس زو وا «قزەنل

 امدقم . یدبا شلو ترہش هلکغ د ) یلدرک )

 «بولیرب و تازایتمایلیخرب هرلیلدب رک ندتلود بناج
 ه هرادا رب كج ها هلوابحوم ین راقا رایتخاهدب اقرب

 ی د 2 ۳/۳۳5۷

 قد « بويەلس ینتمیقیخد كود ‹« نکیا شلوا لئان

 هفالتاینی رلشادنطو ملم بح ومالب و ؛ شما نایصع

 ربا رب هلی رخت ییهریزج هلترفانم یکه دن رانی “ب وشیقلاق
 وا هدقمزاب یرلرطس و .ردرلشلوا وع یرایدنک

 وج یه دیرک ید هدنخرات ۱۳۱ ه وبشا زدفیدل
 زونه .هدهسیا شاریدصاب نایصع «بولوا ج

 .ردشمامهنوق هلوب رب قحارتسا
 .هراسو اعا نئسح اشار ۱

 E ee ۱ یلدیرک

 [۰هل روس
(Krichnaكا ات دنه  

 EEE ۱ نرو

 كن رلیونعم دوبعم مان (سونخ) .یدلاحینیدل وا
 وک - رار ناسا هتفیدلوا لصاح ندنمسج و

 دلوتم ند (ک اود) یمهجوز هلبا (اودوساو)
 هند تراجو ؛شموس هدننايم رلنابوج .بولوا

 فالتا ینسیهتک «بودیا بک د دةم زیو

 (اسناک )یرادمکح (اروتام) یسهجومعنیتسیا كتا
 دلرانیتسیا تل 1 ینماقتنا كنوب «هرکصندکد تیا لتقیب

 ءهلکر یی( اروئام ) « بویمهروط یشراق هنقافتا

 ندهلزاز نکیا دوجوم هدنزفروک ( جک ) ایوک

 ذاحا رقم ینسهریزح ( ییاوراود ) نالوا شعاب
 رب رار هلبا (امارالب) یردارب هدسبّو ؛شغا

 ر هب هدنمسا ( مکور ) .بودیا تاحوتف قوح
 ید یرمق رب لزوک لصاح ندنمسجم كنهدوبعم

 یواحینیراهیاکح كنانشیرک .شعا جوزت .یقرهاق
 اہ ) شهلوا مظن ندنفرط مدقرعاش مان (ادایوو)

 كرلینهه ر «تونلو هموظنمرهدنمسا (هنارون هاو

 هامسا ون دادم رود د و دعمد نم هست

 كغامربا ادا « ندنفیدنلو ید قامرا كو رب

 9 اکو هدعب و . ی رلقدل وا شعا تدابع ی

 بک تم اک «كرهل یو یفص تیهولاو تیرشر

 .روبلیشالک | ینحهلوا شادبا داجا هر

 تكناتسدنه ۵۸

ss۱ انش  Eدر  e 

Oةدنتهح بونحكنواو  

 ناھ ًاضرع ییهروک ذم ۂمطق «قرهقا هقرش ندیع

 لاش ضرع ۹ ۸٠

 هدنامعرحم كناتسدنه هدیقرشلوط ۷۱

E41 ۱ 

 .روندا عطق هناب رب ندناب رب
 1 هلا



 عج

 ها هرتمولک ٩۵ رق ندی غلات یک

 هلسلس ( تاک ) یبرغ هدعافترا كلهرتم ۱۳۷۰ و

 رلهلالش مقاط رب « هلناعن ندنرلکتا قرش كنس

 نونح 2 ندکد شود هب هووا « هارو دبا لیکشت

 و شرح( دوالوک ) «قرهقا یرغوط هبقفرش

 دنا اا ى باع قوح رب کید
 كنس 5 ماظن « هلئالیم اهد زارب هقرش

 هلالش رب كوب هدنجما كتکلم وو ؛رربک هنیدودح

 قرش هنی هدمب و تلاش قرش لیکشتلاب اهد
 ندنسیدنک ندلوص « كرهود یرغوط هبییونح
 دود تمانظن و ؛ (امیب.) نالوا نفژوا

 بیقعت یدودح و « هحللوا لصاو هنسهیونج

 ؛ربل ۲ یرلرپن ) هرداهماک زوت ) نلک كرمدا

 یدودح طخ كنتموکح ماظن ًارابتعا ندارواو

 :قرهقا یرغوط هیلامش قرش و قرش «هابیقعت
 .ودح ماظن تیام ؛قرءل ۲رلیاح اط 9و ندلوصو

 نا فا فا اتم فا عشا رد ید

 بونجو «رشود هبهووا «بونا هب یغاش 1 ندى رل هل اي

 لیکشتلاب هبلاد رب عساو «قرهقا یرغوط هبقرش

 ( یروادوک ) یصنم .رولیکود هنیزفروک هلاک

 نیش كا . بولوا بيرق كب هنبصنم كنغامرا

 زود كلهرتم ولیک +۰ قجنآ ندنررب یرللوق

 حلاص هئافس ربسو ؛ردشا را هلبا هووا رب قلا و

 یسارحت .رلردیا طالتخا هدنرلنیب هلا لودح رب

 یسهضوح «بولوا هدنلوط هرتمولیک ۱۲۸۰ ًاسرقت

e eقلقاروق .ردهدنتعسو هرتمولیک عبر  

 ۲۳ ۱۳۰ هدنناضیف و ۳۲ o20 هدنرامسوم

 .وروسقارپوطو موق قوج .رکودوصهرتم بعکم

 یرغوط هنچا دازیکد هکدنیک یسهیلاد «بویلک "
 یرالودح ضعب بيرق هنبصنم زکلاب .ردهدقعازوا

 یهدنرافرط یراقو «بولوا حلاص هشافس مس

 تکاب اکو رانایرح یلتعرسو رلهلالش

 .رارویلپبهددا رس ا لاصو كلع هيلع لاما

 هده یضارا قس «ندنغیدل وارد یمظعا ےسق كنغات

 سدقم هدنرظن رلودنه اذه عم .روبماراب قوح

 ؛قرنلوا ذاختا دبعم رب اتداع یبنم «بونلوا دع

 .رولو طاحم هلراوز تقو نه

 نب س یضاق ملا ہہ ] نیدلا رک
 (ىرصملا دیدسلا نس هللا ةه
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 نروس تموکع هدرصم «بولوا ندارزو رسهاشم

 یریزو كنووالقن دم رصان كلم ندک ارتا كلام
 قتفوقتر هبلاراشم رادمکح .یدا یروما دمو

 هلک كرت هنرادتقا دب كنهجرت بحاص یروما

  ۱هتلادع یارحا و ههرادا نسح یکلع

 تربش هلبانج ولعو تواخسو مرکو ؛شلوا قفوم

 تاربمو تاریخ قوچرب هدزاحو هدرصم «بولو
 كپملاراشم ۱3۳ هرس یه هدمب .ردشعا دارت

 ردشملوا دیعت هناوسا ۰ بوارغوا هنبضغ .

 تواخس و مرک .ردشلوا عقاو هد ۷۲  یتافو و

 ردلوقنم رداو قوح رب هدنقحیقیاقحو لدع و .

 دنا 9 اقا شش نرق
 كنتاود ( دنز ) ندا روهظ ۱ ناخ مرد

 ندنلاحر قلود هاشردان یسیالتک  :تولوا ىسؤم

 قلود 0 ا هدنتافو كيلازاشم «هلغلوا
 بحاص ؛ندنغیدملاق یرلثراو كح هدا هماداو هرادا

 ةقرف رب ندنسهلییق دنز ینیدلوا بوسنم هجرت
 طرض ینتهح سراف كناربا ‹كرەدىا مظنت هب رکسع

 رس یقرت و فراعم بو فصتمو لداعو ؛شقلا

 رایناربا نالوا رازب ندحصو جره «هلغلوا تاذ

 كهاشردان یهح ناسارخ هوس راعغا لمهنسیدنک

 كنسهلببق راحاق ھهج لحاوس رزخ رحم و هدنسهب رو

 دناو هدنسهبلغ تن «.كناخ نسح نالوا تا -

 ضعب كم قارع هلبا سراف زکلاپ ۰ ندنفی
 یلفا یا یمکس . هدنرلفرط ۰ ۰ ۱۱۷۲

 تموکح هننس ۲۰ كە را ۱۱۹۳ ندنخ رات

 «هلبلج هاي یرهو
 ؛نییزتو مییسوت یلیخ یزاربش ییدتیا ذاختا تخت
 هدنشاب ۸ رکص ندکد سا اقرا یتراجتو عیانصو

 نا و لات یاد لدا ءبتودا:تافو
 مکح تقورب ید ناخ دا لع و تدم رز

 هلوا فصتم هلبا هبواطم فاصوا .هدهسراشمروس -
 ناح لع فاما ناو یرارزو تیابن «ندنرلقدم

 هدنرلتهح لامش كنارا بول ۲ هنبلا یروما ةرادا

 هراحاق ناجا دنت ۳1 نالوا شتا تنکم بسڪ

 هدهسیا شماسهدا تمواقم تدم ر یشراق «

 ءهلیسلوا بولغە ید كنو هدنح رات ۱۲۰۸ تیار

 نارا نوت «بولوا ضرقنم یسهتقوم تلود دنز

EEبایرا و  

 .ردشمک هتنادناخ راحاق



 ۱ س ك
 E کر یوم بو تن 9

 رب یزک اضق هدنسلامش لحاس
 یسلکسا هدتهج وا كنهشوقفل « بولوا هبصق
 بویملیرلیا «ندنفیدلوا قیچآ و غیص یوا «هدهسیا
 کیدا ید ید ندا یا سا
 - ولیک عب رع ۱۵۱۱ یسهیحطس ةحاسم كنساضق
 ی۹۰۰۰ «بولوا یک ۲۸ 45۵ یسلاهاو هرتم
 ارو هعدق ندم قوح رب هدنلخاد اضق .ردملسم

 ..رذد وین رله

 كنرب ندنرللوق سا كل ] ,
 هدنرانک كنو 3 بولوا ا نورک

 هلل رکسع مور هدنحتف كرصم صاعلا ن ورم ح

 ۰ ىدا هىلغ ‹ كرەدىاە راحت 5 كوي

 ات ه ( دورانس ) هدناتسحس

 نادللا مجعم ) یشدلوا رپ 4 درک

 .ردروطسم

 قلخسرف ٦ ندهغآص هدناع رذ ] ۱ ان رک

 هرلیسوح «بولوا هبصقرب هدهفاسم

 ان كورخیک و یسهدکشت رب كوب صوصخ
Eتوقاب یغیدلوا یرصق رب كسكوب نالوا  

 . رودیا نا یوج

 تفح اع هنضهدام 3

eT 

 ہهضاس نددوب فئاوط هدسلیات ۳3

E2 صوصحم هنندابع كتس هش اط  

 و ك ( مع ) قحسا ترضح هجنرلمعز «بولوا انب
 هد هیرع بتک ییدناوا دصق یغذ هددعم
 .ردروطسم

 | نک
 هبصق ر ید هد دنس هلمسا و یوم توقا

 . رولدا هوالع یغیدل وا

 هنسهدام«تارقونسک ۱»] یه

 رهاشم ( هزج سلع سخاوا ) ۱ ا

e ۲ندهععس ءارق و ندنو وحو ادا  

 .یدبا یاما كننامز دا رق و تو وحن «بولوا

 هد عل و هب هف وک «بولو وا ندنسهلبق دسا لصا نع

 ووحم و تارق ندنبسع یاملع دكرهدیک هب هرصب

 هنا كنا رع اهد تدمرب هدعب و تم روا تغإ

 NS عقاو هد با اروا

 س ۰ ردسرعم مسا تاب دی ره ۰
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 و تحاصف یهدناسل یرلکدلیوس كرلنوب «بونود
 وا . یدشمتا تامولعم لاکا «كرهدىا تقد هتغالب

 نناملس « تایزلاهزج «ءارهلاذاعم «یساورلارفعج

 اسو ندهینیع نب نایفس شابعنب رکبوا «مقار
 رب ید ندنسیدنک «بودیا لعتو ذخا ندربهاشم

 ءارف ) روهثم .ردرلشع | هدافتسا تاوذ قوح (

 ندنفرط دیشرلا نوراه
 هبوجس . یدعشلوا بس هنکلسص كنبما ییغوا

 هلا یا ندمت ندهبفنح ءاهقف ریهاشمو هلدرمو

 .ردراو یرلارحامو تک  ۱۸٩اب و ۱۸۱ -

 نکیا هد( یر ) هدنتیعم ددشرلانوراه هدنخر
 بودا تافو هدنوکرب هللا نسان دمت بلا راشم

 وا دادیشرلا نوراه تح . ردشٌهوا نفد هداروا

 .روپشم کیدد « هبرعلاوهقفلا تنفد مولا » نو"

 ردیتآ هجورب یتافیلأات فورعم كلا كنییاسک .رد :
 » وحللا فرصت باتک » ۰« نآ رفلایناعم باتک ¢»

 » ددعا باتک ۰ تآارقلاباتک «  » باتک

 ردا ونلا باتک » .« هلوصومو نا رقلا عوطقم ««

 » رداصلاباتک » “¢ ءاحهلاباتک ۰

 ا ا اک
Eقدما غو  

 لو : بولوا ندنرارصامم ك دوو و
 رب .یدا راو انشا هفرص صیصخ .یدبا

 «بونلو هدنتمدخنن زغنطالسو ناماس لا تدم

 هتعانق شوک لا لبم هنتهج نورد ًهیفصت هدعب

 :ردندنراعشا “هاج تب کیا وش «یدیشملکح

 دنقس جاع نوچدمآ نور هدر زا قسد

 هام 9 هرهز دیر مس یمه غیمزا قیفک

1t: 3 ۳ ۳۹مر قاق مکش نوچ لثء تسد تشپ 8  
 هایس CEI هدر کر س قاق مد

 الزان غا ؛تدالو ندنآ م
 ی هو سا هرس ه4

 « یک ینیدلوایمسایسا كانسهبصق ۱

 هدنلامش كنهیلاطن او هدنغاحنس هکت كتالو هبنوق
 .ادخ و هیرقرب هدنرانکو لوک رب هلمسا و یغد

 وا هب رق رب كوس لاک هدنغاحنسو تبالو راکدن و

 -وا حتف ندنفرط ناخ ناّمع ناطلس یزاغ بول

 -رلربد ید کالتسک اکو .یدشل

 ناورسک كتورب وهدنفاف رصتمناتل لبح | .

 ۰ ردن دنس هبلط "هلج 0

 دازفروک نالوا یانمه هدنلامش



 راس دل

 هب رق۲۲ ۰ و هبحات ۱۰ «بولوا اضق رب هدنقا رطا

 ءردراویسلاها ۷٩۰ «هدلاح ینیدلوا تر ند

 شا ۱۶۳۲۱ درام یس کو ۳۹۸ ندرنو

 ی ۰۰۶ ۰ مور سقودوتروا ی ۱

 یک نم ری یا ۸ ۰
 ؛هدهسیا قلغاط یسضارا .ردسههرق ( ربسغ )

 .رولوالصاحهرتاسو هربخذلیخ «بولوا تبنم كب

 توط .ردروبشم ییارش بولوا قوج هدیرلغاب
 یسهزوقكا رادقم لبخ «بول والتیلک یرلجاغآ

 .رولیکو دهبوقروک ذم ؛بولوا یباج چاق رب .راقیچ
 و 4

 نالواندنسهلالس نایناساسیما وب ] یرسس
 ندناوربشون صوصخلا لعو هنکولم مدق نارا

 هنرروطاربعا مور « بونلوا میيعت ۱

 ییدلسد ناقاخ و روفغف هننرل ادمکح لیحو رصیق

 .یدرللسد یرسک ید هرلنو ی

Eرتسانم هدقلدوان زا (12910۲12) ۱  

 و هدنغاحنس هجروک كدتالو

 قرهلواهدنسب ونح قرش هرتمولک ٤٥ كنه روک
 هنا كلوكو هدنسيرغ لحاس كلوك نالوا یانمه
 اضق عقاو هدنرزوا كنهزبزج هبش رب شعازوا

 یسیلاها ۸۰۰۰ ۰ بولوا هبصقرب یزکص
 و و

 ۰ یسهرواح e یساسلک ۲ ؛ییتکم ناببص ۳و

 ۰ ۰ «یوتم

 و مور كيلوتق

 ۳ ؛یتاکد ۱۲ ۰ e لیارسا رب و مور رب

 ام
 هدبصق . رد هحبل همتص ی زاب .تواوا لتعم نیشیق

 یا و یلتیلک « بولوا یرلیا كب یت حعنص كاکروک

 ر یسا .رونلوا لاسرا هفرط هو لامعا رلکروک

 کسا هرد ) نورتلک ) یع دق مسا «بولوا هبصق

 هدهبصقول .ردیقاب یرلهبارخ ضعب كنسهعلقو روس

 و هخور « هحخ ال وا « هح راغلب هحدوانرا هک رت

 . ردراو یس هلق NEE یاہ ۲ «یناخ

 .ردندنارغ یسهنلیوس ناسلیلآ قرهلوا هج دوې

 بونج كنغاجنس هجروک یساضق هبرسک
 لاش «هینولوق "ابرغ بودیا لیکشت ینمسق قرش
 قرش لامش هلرلاضق هجروک سفن ندنتهج یرغ

 هشتق ا نا ییونج قارس «راسانم ندنفرط
 هلیتالوهبنایید ندنفرط یلونج برغ «هل راقاحنس
 هل رل هیحانوقچ وبولو هروسیلک«هتشپ وروخ .رددودحم

 دل س دل ۳۸۹۰

 سرب

 ا 0 ف وراغب ی و :بولوا یک

 وب و مور « خالوا .دوانزا قرلوا نابتسرخو

 هدنتهج برغ « بولوا قلغاط ییضارا .ردید
 قرش ۰( سودشی )] هدنتهجبونج .(سومارغ)
 . رونازوا یرلکتا كن را هاساس هقحرن هدهدنفرط

 ا نتیا ندراعاط و
 ینغایا كلوك روک ذم « عاتجالابیغوجو .رولیکو د
 هک «رلردبا لیکشت ییوصهرق هجا «قرهلآ یغد

 ه قرش بونج «هرزوا تكلکود هننزفروک كينالس

 وا هدیرلرب تبنم لیخ ر هدنرلیداو كنهروک ذم

 لصاح رلهوویم ضعب هللا هعونتم تابوبح «بول
 هدرااعص یهدرلغاط لاها راسو رلخالوا .رواوا

 نیشیق « بویلسب تاناوبح راس و نوبق لتیلک

 رو 235 هيلع عیانص . .رلرریدننا هرلقالشبق

 ندنحسنرلیش یکهجنلو ءابع «قایش ندکو هلکلیک

 ' كناضق « ردترابع ندنلامعا بارش هلربس و غایو

 یس هبل تو وام وا ۳ ۰۰۰ یس ونس تادراو

 .ردەدنرڵەدار یسارل لنامع ۰

E REرودم هدنروص مظتنم ريغ . 

 ۔هحطسةحاسمو هرتمولک ٩ یرطق «بولوا لکشلا

 ندرح یادح كنحطس .ردعود کی ٥۰۸۰ یس

 یم هدنلم نیرد كا ؛«بواوا هرتم ۰۲ ع یافترا

 هلوک وب هردو یاح چاقرب ندنفارطا .ردهرتم ٤

 ندنسهشوک برغ بونج یهایم “اضف «بولیکود
 غاطیسیقرش لحاس .رولیکود هبوصهرق «قرەقيج

 رب هجشینکی رلتهج راس «بولوا ترابع ندنراکتا
 كنه رب زج هبش یهدنسب رغ لحاس .ردطاح هلل اهووا

 هد یرافرط راس «بونلود "یمهبصق هبرسک هدنرزوا

 ٠ ا طاص هلرتتغبو رايوك
 ا وضو قوس .ردا زاربا
 « بولوا یيیوص هقشب كنهبصق «هدهسلكد حلاص

 ندنهامدیص «بولواقوج یرلقبلاب .ریلیحما ندنوب

 كنم راقبلاب قجن ۲ .رینلآ مسر ردقاریل ۰ ۰ یونس

 .ردمضهلا یطب یا

 هبحاترب E RT هف وکه لبا ه رمه)

 یزکمم + بولوا یسا یساكن ۳ 0

 4۵ ٩ ء یسلاها ۰ رد واح ییهرق ۰

 نیت ی ی ی ی ی ی یا ی ین ی یخ ی تک ی ی کا نو. تا تاک



 ك س ل

 كنهرصب وهلاو رېن هلتقو یدا ( راس ورسخ )

 كن راچلپ وقّواط .یدرولوا دتعردقهلحم ینیدنل و
 .یدا روپشف هلیفلزوحواو هلترنک

 كناتسراحم ( Kesckemet ( تب ۹

 ۸۰ كیهتشپ و هدنتلابا هتشپ

 ندروک ذمرپش قرلوا هدنسیقرش بونج هرتمولیک
 -صح اضق هدنرزوا یطخ لو رەد ندیکه ندکس

 كب « یسلاها 44 ۸۹۰ ؛بولوا رپشرب ۳۹

 درو یرلهشرباف نوباص «یرازاب تاناوبح دوس
 .ردراو ییالوصحم موزواو نوتوت یلتبلک هدنف

aیاهتنمكنغاحنسو تیالومو رضرا ۱  
 دودح ء ںولوا اضق سس هدنلامش

 نالوا یزکو . ه۵ كمورضرا یسهیونج
 .ردعقاو هدنلامش هرتمولک ۲ یسه رق ( مدکوا )

 وصقوروج یرغوط هه قرش لاش ندییغ بونج

 ندنفرطبرغلامش ؛بولوا ربرب دتم هج وبیسداو
 ناجنزرا ندنتهج ییرغ بونج «هلتالو نوزیرط

 «هلیساضق موترو ندنفرط ییونج قرش ؛هلیغاجنس
 ندزکسع .رددودح هل د ودح هسوز یخد الان

 بک ندهبرق ٩۱ هلبا هبحات ۱۳ رونلوا هرادا
 هددلران وب هک ءردراو یسلاها AIT «بولوا

ANS۶ لاس  ENSی ۰۱۹۲  

 قفغاطیسضارا .ردمور هدی ۰۸ «ییلوتقیهرا

 یرلهجماب هویمو هزبسو تبنم یمظعا ممق «هدهسیا

 در اغاط نارنآ ییدودح نوزیرط زکلای هردقوح

 قوروج روک ذم . درو قلشاط یرلکتا

 و غاص  بودا قش هنو ییاضق یربن وص

 « هرکص ندکدتیا ذخا رلیاچ قوچ رب ندلوص
 «یادغب :یالوصحم .رولوا لخاد هندودح هیسور

 ۰ هل مس < دوم « یراد «رادواح «هبزآ

 ندنعاونا كرلهویمو هزبس و جرب ؛رصم «هیلوصاف

 راحشا فلتخحم < بولوا یامروا چاق رب .ردنرابع

 هجهتسارک ییالوط ندهیلقن طئاسو هدهسروشیت
 قوح یشاط چ رکو 2 .رویمهنلوا هدافتسا

 بونلو یخدیئدعم ریمدهدن رم ضعب «یک ینیدنلوب

 عیانص .رویلیراقیچ هرزوامدق زرط نفر یاها
 هراسو زب و هسولام هللا لاش یدیلقن مک 4 یلحم

 ءدجسم و عماج ۱۵ هدنلخاداضت ,ردنرابع ندنحس

 ن س ۳۸٩۱
 ۲  هسردم ۵ «یساسبلک كيلوتق ۷ و یمرا ۲

 یرکسع ربو هلشق رب «يتکم كيلوتق ۱۰ و ینمرا
 رول یسهناخهتخ

 مادنخاحء نیک شرق كتشال وه رقن ۲ 1

 ا نیکسک
 ريق سفن ابونج «هلغلوا ترابع ندنسلامش مسق

 ؛ هلیرلاضق هبدیم ندنفرط قرش بونج «یربش
 .هلیتالوینومطسق الاش .هلیغاجنسموروچ " اقرش
 برش, هلیخامتس هرقن1 رغ ندنتهج یبرغ بش
 عساو .رددودحم هلش الو هنوق هد ندنفرط یبونح

 ۱۸۹ ریارب هایسهیحان یلناملس « بولوا اضق رب
 یسلاها ۱ «هدلاح شدوا اه نده رق

 -هصقندعم نالوا اضق نکس ندرلنوب هک «ردراو

 یمادعام ندینمرا و مور ٩ نانلو هدنس

 نایخرا هدر SN CE PRD مک

 و یرلغاط قفوا ضمب روتسم هلرانامروا «بولوا
 اشو هسرغ دودح قامرا لیزق .ردراو یرلهب
 دودح ید قامرا هحیلد نالوا عبات اکوو ینسهل

 کیا و یسهراج هایم « بودا ددح ینسهیقرش

 هله «بولوا تبنم كي یغارپوط ۰ رولیکود هرهن
 یسهویم و قوچ كب یسهرمشم راجشا هل رلغاب

 زارب هلنابوبح راسو هبرزآ « یادفب
 ندهبلها تاناویح . رول وا :لصاح د قوما

 ٤٤٠٤٥٤١ نوبق ٩۲ ۸۳ «یسکكيتف ۰۰ ۰

 ,كيتفت هبق ۵۳ ۵٩۰۰ یونس «بونلوب یک یداع
 .ردهدقل | لیقهیق ۳۲۰ و یغاب هبق ۰

 یادراو مانغا و موسر و راثعاو کرو كناضق
 «ردهدنرلهدار اربل ۱۱ ۰

 الم ن رق درد نوا ( ۲
 e ا ۱ اش

 کیدتبا باکترا بولوا یسیلاو یرواو خوشا
 كندر وسا «دكرهدیا روبح هنایصع یبیاها هالاظم
 روپشم هد ۱۳۰۸ و ؛ شلوا ببس هنلالقتسا

 . ردشماوا لتق هلبدب ( لت موییوک )
 .الو كالس هه

 NS هربدنسک
 كنسەمم كنا هدنونج یاهتنم كنسهربزج هبش

 هب قرش بونج ندیبرغ لاش هدنتروص یرلکینما
 یسیغ لا كنهریزج هبش چوا نانازوا یرغوط



 نا س ك

 یسهریزجهبش (سوغنول) یکەدەترواڕلکنوب «بولوا
 یزفروک ET یجد هزفروک قم

 هلیخزرب (قانب) نالوا راطكب هریزجهبش .رونید

 هلزفروک نالوا یانه تولوا طول س ههرق

 هدنسهزا یزفروک كنالش

 «بولوایسهتروا یر شننک لا .رولوا دتم هدهف

 هلیمات (یتورب هریدنسک ) هن یرغوط هبغ هداروا
 -ونح یابتنم .رونازوا نور رب یرویسو نوزوا

 .روینلوب یرلنورب (هلوقبت یآ)و (یرولاپ) هدهدن

 هدعب «بولوا ( هللاپ ) یعدق مسا كەر زج هبش

 نروس مکح هد هنود ڪام اص ندردنکسا

 دوجوم هلیمان (هریدنسک یکی) مویلا ك ( ردناساق )
 (هیردناساق) ینیدلوا شعا رامعا هدنعقوم كنه رق
 هروک ذم هبصق .ردشملوا همت هلیمسا كنس هبصق

 هبش .یدرونلوا هست ( هدینو ) لوا اهد

 هدنراکتا « بولوا قلغاط یسضارا كنهربزج

 برغ هاج نازاو ی.هبرق چاق رب هدنرللحاس و

 رب كجو هلیمسا هریدنسک یی هدنتهج ییونح

 لکشلا یضیب یزفروک هریدنسک - «ردراو ییوک
 ه٥ یو هقرش بونج ندسرغ لاش بولوا

 قرش . ردهرتمولیک ۲۰ یا هدنرب شینک لاو

 لحا وسو هطارب هلیمسا (وفلوق ) هدنتهج یبونج
 .ردراو رلکسا چاق رب هدنس هقمش

 رب بال و كی 1 7 ؛ س هدانغاعتساو تنال و تاتنالس
 یاس تتلو «بولوا اضق

 ندنمظعا مسق كانسهریزج هبشقیدیکلاخ یهدنبونج
 هب قرش بونج كنهریزج هبش و زکلاپ .ردترابع
 ییقرش كلا ندهریزج هبش چوا ینیدنازوا یرغوط

 هب هانی[ یی هرم و هی ( زورونآ) نالوا

 .ردشهوا ذاحا اضق رب ا قحلم

 كینالس ندنفرط یامش برع یساضق اضق هریدنسک

 . هشوک قرش بونج .هظقنل الاش هلیساضقزک سم
 رم اه هل رل اضق زورونا هدر زار هدنش

 زر اع رک د ند
 ییاها ۲۱۳:و مقاو هدنسیونج قرش هرتمولیک
 نالوا یانه اضق .ردیسهرق ( زوریلو ) یواح

 ربارب هلیسهیحان هریدنسک ترابع ندهریزج هبش
 یسلاها ٤٤ ۸۷۲ ؛بولوا بک ندهرق ۷

 یروصقو ملسم یردق ۱۵ ۰۰۰ كرانوب هک. ردراو

۱۳۸۲ 

 - اسم کالهرتمولنک ۰

ASلر  

 نر سال
 هدنلحاوس ۰ بولوا قلغاط یسضارا .ردمور

 یرازفروک وتافرواو زوروننا ؛هربدنسک «كينالس

 كجوک چاق رب رولیکود هرازفروک و بو ؛روینلو
 یرلهر زج هبش سوفنولو هرذتبل .ردراو یربم

 طو ح هبهرق كناضق .هدهسیا قاشاطو قالبج

 یرلراوج تنیزکسح صوصما ىلع و یرافرط
 ضورعم. یرغوط هبونج قیعضو « ردقانامروا
 توط و نوتز «بولوا عالم یساوه «.ندنغیدلوا

 - دشیتب یکجوب كہا یسیلاهاو ؛ردقوچ یرلجاغآ
 ابناولیم هدایز هکدتیک هفمراقیح هزوق .بورب
 لیحر هدهنس کیا یرانوتز رد تک رسا

 < فالو «رادواح «هب زآ «یادغب ءرلرر و لوصح

 ؛قوماپ هلتابوبح راس و ماسیس ءرصم «قاجرو
 تالوصحم < بولوا لصاح ید هراسو نوتوت

 ٩۰ ۰۰۰ هدهنس ندنجارخا هرناسو لابو هبعرز

 تاناویح راسو نویق .ردهدکمرک هیاضق ردق اربل

 یخ  «بولوا قوج هدیرلغاب .ردقوح یمهیلها

 یو یاس ندنفرط رانبداق .رلیبپ بارش رادقم
 قامایآ . روللوا جست رامیلک فی رظ هحقدلوا ندنلبق

 کیا «بولیروق یریانب ناویح رب هدلولیا هدنسهبرق
 .رولوا شیرو لآ لیخو ردا ماود نوڪ

 یساریل یلناعع ۰
 «بونلوب ییدعم مورق هدنرب چاق مب ۰ ردهدنراچ دار

 ران دعم او شموکو نوا .ردهدقلراقبج یر

 ٤۰ هداضق لخاد . ردشمتا ققح یند ینیدنل وب

 یمههونس تادراو كناضق

 رک مور ۷ 1و مالسا

 روپشم كلا تنهنالآ ( ۲
 E A ر ۱ ا

 تافو هدنځرات ۱۵1۵ و «. شمغوط هدخروز

 همولع لیصحم <« هدلاح ینیدلوا ربقف كي .ردش |

 ۱ ادا هدنط نف «هلماود
 یکیدتیا سیردن . یدیا شلوا یملعم ییبط خیرات
 ریرحرلباتک ضعبو « ارجا تاقبقدت قوج رب هدنف

 شلآ ىنبقل ( ینیلپ كنهبنالآ ) قحب ۰ كرەدا
 ققاب هرلباصم هدنزوهظ كنهیلوتسم تاع رب .یدا
 و هدنموصخ
 | . روا

 تاذ چوا زکید ندنساملع هال ۲ هلمسا و

 ؛ ردراشعبا راتمدخ یلیخ هنونفو مواع ؛بولک یخد

vw 



 ۱ ش ل
 - دزب « بولوا ندنسارعش نارا ۱ "2ٌ 3

 نرصامنالوا یرلشادنطو .ردلل ۳ مر

 هدنوم كهللاةمعت هاش یحاص كدزب رار هللا ارعش

 كنا ةازاجم ءهلبا عج یبارعش هيلا راشمو ؛شقلوب
 كن ( ینکدهاط هاش ) هجرت بحاص «هدنکیدتسیا

 < كرهدبا مدقت هللا نیمضت یا هحورب ینعلطم رب

 : یدشلوا بجوم ییوفع كنهلج

 نایعاش یاذبا ېپ زا هناخز اهاش

 یوشیم مایا هرهش هک ایم نودیب
 هدناف هچ اذیا وتو منکيم وجهام

 یوشیم مان دي, وتو موشبم هتشک ام
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 . ردنسلصا مسا ك ( رس رپش ) نالوا یسار

 [ .هلروستعحا هنسهدام « مس رپش» ]

 هدنغاحنس یوبیلک كشالو هنردا ان “اک

 هدنلامش هرتمولىك ۵ تنیلوسلکو

 یسلاها ۰ ۰ ءبولوا هبصق را یزک ص ااف

 ندنفلّوم نیفوصتم .یدحسم ٤ «ینیرش عماج ٤

 ۰ یرلهب رتكتاوذ ضعب ةو كنيتاذ ناملس حیش

 هناختمه رکو هناخغایدو یال ۲ «یسهمشح ۰۵

 .ردراو یرلهناخلمع ضعب یک

 الاش «هلاصپیاو زونبا ًابرغ یساضق ناشک
 .راشیند ًابونج «هلرلاضقهرفلعماقرش .هنکرارسج
 یرخف «بولوادودح هل زفروکز وراسوهلیساضق یوک

 .وصو هلو هرغ «تیکی اشاب رونلوا هرادا هلرلریدم
 ییدلوا یواح یهرق ۱ و هبحات ۳ هلیرلوسا هحيل

 مق كنسااها .ردراو یسلاها ۲ ۸٩ «هدلاح

 ردهراسو موریروصق «بولوا كرتو لسم یمظعا

 یرایداوو هووا لزوک .بولوا یلهضراع یسیضارا

 هزبس هللا هعونتم تابوبح یالوصحم .ردیواح یخد
 تاناویح « بولول ترابع ندنعاونا درلهوبمو

 هبرغ یسهبراج هایم ۰ ردهجقوچ یغد یمسهیلها
 نورد .رولیکود هنغامربا جی بوق آ یرغوط

 «ناکد ۵ ۰ ۲ ءاسیلک ۲۰ .دجسمو عماج ۳۲ هداضق
 ءینمرکد لی ۱۱۷ ؛یسهقىراف نوا ۲ ؛نزخم ۰

 هناخغابد هو ینورف یتسدو تیمرک و هاغوط ۱
 ارل ۲۰ ۰۰۰ یسەونس تادراو . رددوجوم

 , ردهدیرلهدار

۳۸۹۳ 

 مدنغلناح ارام ( سک یرعمو )

 فش دل

 اسید دم درب ادا رک
 قاخسرف ۱۲ نددنقرمس وه دنلامش

 بایرا كنسلاها «بولوا هبصق رب رومعم هدهفاسم

 صعب نداملع ریهاشهو یتغیدل وا ندناماسو تور

 ناب یوم توقاي یغیدناو 5 طقسم كياوذ

 . رویدنا

 یغیدلوا هبصق رب و 3
 .ردروطسم هد « نادللا 7

 ناناک ندنسهء دق كلولم نارا ص

 یرادمکح یجنتب ۱ بساتشک
 كنو تشدرز .ردیفلخ وی غوا كبسارهل ؛بولوا
 کا راهظا یسوم نیا .بودا روهظ هدننامز

 «كرەدىا لوق ی « بلح هنناب ید تلف

 ارت دکشت]قوح ربو رشت «هناربا

 لزواج هناربا ( بساجرا ) سرا هک ناروت

 لقن هناروت هدنراساتحیرلرمقو «لتقیسا رهلیردب

 ءذخا یماقتنا كنرد بساتشک ,ندنفیدلوا شعا

 روهشم هلقلنامرهق .نوچما صیلخم ینرلهربشمهو
 هناروت هللا هرفو رکاسع یرایدنفسا یلغوا نالوا

 .ردشمتا برح هداروا تدم لوط « بوردنوک
 ینتخ ندنرد هدنند وع |رفظم ندرفس ول رایدنفسا

 تقاف یرایدبفسا اضحم تتناتفک, «نادنکیدسا تلط

 كمربتک بوبالغاب یلاز متسر ؛نوچا كمريدتبا
 -احم نالوا عقاوو ۽ شهرت ول هاتسس هلی رومأم

 0۳ یع) لف :یرایدنعسا متسر هدهبر

 یورو هدعب توروس تموکح تدم رب اهد
 كنساتشك .یدعق تلرعراتخا «هلداعقا هتخن ینمهم

 ( ۲۱۲۵۱۵9۵6 ) بساتسوه هدنرلخرات مدق نانو

 ؛بولوا مواعمییدلنبد سرویرادیجنرب رایدنفساو
 ی لوا ندنخرات ۵۲۰ داللا لبق هدلاح و

 ( بساماج ) مکح .رویلیشالک ۲ ینیدلوا شمروس
 «یدا هدننامز كلوب یخد

eنولوا هدن راغاط نلج : 
 E 9 ۱ دیر فشک

 ندنفرط یرکسع ماشو «شعا روهظ یر هلتون

 .یدششوا لتق

 ندنسارعش یلنامع یرمنرق یواا . ۾
 : ردیصلخحم كناذ ییا

 عم «



 مسك
 ندنسهبصق سودک هدنامرک رايد و
 ES OE .یدیا یردارب كنيبسح تا

 یدبد ها یمنص نس بوروک هلیبیقر لد
 یدید هام لوا ردا ریس هضب هد رقع جرب

 ورس یراتفرو تماق بوروک هدنشلکو عاب

 یدید هللا ك راي ادب
 هکلدنمثناد ادا .بو والهنردا یسیجنکیا بس

 .ردکنواتیوش .یدشعا دلولس هتناتک كل-هدعب و

 كناچ لبق نس هک زوب رکم یدقاب جک
 كاع هلبق كهژم ليم هنیزوک یدکچ
aکیا ید ندنسارعش اھ  

 -اشای هدننامز كهاش ریکناهج ( حلاص دم رم )

 ۷۰ هلناونع « زار هعوڅ »و ؛ شم

 بوروط هرزۆا

 ندتبس

 هدنخرات ۱۰۱۰ «بوزای دن عیجرت رب بک
 دمت هاش ) یسحنکیا .  ردشعا تافو هدهرک |
 كنسیدنکه ک« ردبحاص كلاود رب یسراف (هللا ةمالس

 ردوا رتننو عبط هد ۱۲۷۹ هرکص ندنتافو

 . یدمهنللوا سرتسد هنرازاعشا

Cachemire, Kachmir 

 وهدنلامش Me | رامشک
 زمدکنا هدنتهج برغ كنسهمیظع لابج هلسلس

 يک مساوو هزاتم تموکحرب عبات هم

 هقشب ندربشک لصا هروک ذم تم ۳ بولوا

 یرلرب ضعب ندرلراوج وا راس و ندتییئو باج
 هلا rE رک ناار هلتافاضا و . ردلماش

 ۷۷۵۰ ۱ ۱۸ اصف
 یسهیحطسهحاسم* بول وا م مد رل هوا قرش لوط

 \ oro °« ۰ + یسیلاهاوهرتموایک عب رع ۱۷۸ 0۰٠۰

 ۳ د و موروف هرف الاخ ردا

 "اقرش « تولوا شلرنآ ندیقرش ناک ر

 ید بام هبهرتلکنا " اپونج «هلتی عبات
 هدلاحرب لقتسم ه دنسقرش لامش یاپمنم تكناتسن اغفا

 ,رددودحم لكلام ( ناتسغان ) نانلوب

 دوس ینعب هحارهم نروس مکح مداری

 اس ۳تا رها تماقا هدنیبش (ومامن) هحار

 قافتا یضرعت و ینفادت هلیتموکح زباکنا «بولوا
 یو .هدهسرورو ید کریو رب یزج .ردراو

 چیه ربمشک لصا ؛بوریو نوجا ( وماج ) زکلاپ

AI 

 دع لقتسم هیلع ءانیو ؛ردلکد فلکم هلبا کریو ر
 ناسد ید یک فر ا كرك . ریلس هنل وا

 ندفرط سه ربمشک لصا رد رهش ( راک ارس )

 ترابع ندهضوح رب لکشلا یحس طاح هل راغاط

 و لاش ضع ۳۲۳۵۰ لنا Ns «بولوا
Neهلا  " Ve.هدنرهزا ی فرش لوط  

 یو هد ینرغ لاش ندیقرش تونح . رول وا سر

 .هزآ هرتمولیک ۱۲۰ هللا ۸۰ یکاو هرتموبک ۰۵
 ی یمهیحطس هحاسم «بولوا هدنس

 یسایس ریمشک هاهحو و .ردهرتمولیک
 یسهطخ ربمشک هایتموکح ریشک ینی ینارفج
 قرف رب كوس ندنایق صوصخ و موم هدنسهزآ

 یاذح یه روا نالوا زود كتهضوح .ردراو

 هزم ۱ ۵۲۵ ندنرلهووا باغ و ۱۸۳۰ ندرحم

 یدمرس یرلهب اغا یهدنفارطا .ردکسکو
 رب ندا ناعن ندولنو ۰ بولوا روتسم هلراراق

 ندا قش هناي رب ندنای رب ییهضوح رلباح قوج
eو «بولیکو د هرې ( مالح ) حبات  

 نالوا تبنم كب ا قندهسرتم هبرتا رپم

 تیغ كتکلم شر ندکدتا اوراو قس ییهووا

eهدنمکح یسویق كترب اتداعو نالوا عقاو  

 باج ءهلجورخ ندنزاغو ( هلولراب ) نانلو
 یرغوط هبیرغ بونج «هرزوا كما هنرلهووا

 ریمشک هلیسلوا یلابق هایتقو كزاغو و . راقآ
 هاوفا ینیدلوا شعلو هدنلاح لوک كن سهضوح
 و ید ندهضرا را ۰ بولوا رتاوتم هدیلاها

 هربن كلوک هلیسلجا كزاعو « هدهسرویلیشالک ۲
 عوقو لوا ندنرود رشب تقلخ زسهپش یلوحت
 یراکسک و ا كراغاط یهدنفارطا .ردشیارب شاو

 لاو ۰۰۰۰ ٤ بولوا رایکهدنتهج قرش لامش
 .ردراو یافترا هرم ۸۱۰۵ كنسهورذ كسكو ب

 ء۰۰۰٤ هللا ۴٠۰۰ راغاط یهدنتهج ییرغ لامش
 هليا ٤۰۰۰ رلیکهدنفرط باج ینعی یبرغ بونج
 یهدنفزط وو قرشو ؛ ردهدنرله زا هرنم 0۰.۰

 .هزا گرلغاط و .رنیا ردق هبهرتم ۳۰۰۰ رلغاط
 .ردراو زاغو شب نوا نوا ررو دیک هدنرب
 لا .بوالو رالوک قوح رب ه دنسهضوح خشک

 هدنرزوا یسارح مالج هک. ردیلوک ( رالاو ) کوی
 یزک م ,ردهرتمولبک ٤ ی او ۲۶ یو ؛بولوا
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 مش ك
 + یک او ۱۰ یو هدكنلوک ربمشک نالوا هدر
 .ردهرتمولیک |

 هنیک نیرلیداو هیالایه رتاس یماوه كريمشک
 هرلروحتاب ناک ندنتهج برغ .هدهسیا لداعم

 .ردراو قرف ندرلنوا هدنسهباس یلوا ضورعم
 «بودا ارحا یک هلن دش شدق هدطاش هل رلت وناک

 زوع «هدهسیاسبای اوه نىزاي .راغای روماب قوچ
 كلبا .ردعوقولا رثک رلههوطرف هدسوتسغاو

 نالوا لصاح ندننایغط كرل رم هدرلراہن كوصو

 هاتقو .ردرغآو یی؛متص اوه ینالوط ند راقلقاطب

 كغلانف و .یقرهبای رلدس هدنرلرانک دارابنا ییاها

 یلاظم كنهرضاح تموکح ۰ نکیا هدشلآینکوا

 هکدتیکرلهووا «هلغلوا شمتیغاط ییلاها رثک |
 .ردهدشلوا بارخ تكلم بودا لوح هنلقاطب
 قرف ندنسهیلامش راطقا كدنه كرمشک هجتاتان

 هللا قاوتو رانچ هجیلشاب هدنرلفرط ی ۱ :بولوا

 ناقو هشيم «ماج هدنرللم كسکو و یجاغآ د وکس
 هدنس هعطق ابوروآ هدهووا . رونلو یرلحاغ |

 .بولوا لصاح یرنک ۱ كنهرثم راجشا نیت

 ید هدنلاح تاب هدرلهب قلا یراضم 2 رلن ول

 قجا .بولوا جرپ لوصح یجنرب كا .روینو
 ۔ وبح راس .روب ریو لوصح هرک رب زکلای هدهتس

 یدمرس یرلهءرذ داربمشک .رولوا یدموزوا هلتاب

 لاج روتسم هلرلنامروا قیص یرلکتا و هلراراق

 نوک انوک راعاو راهزاو راحشاو طاح هلا هعفتسح

 لیکشت دارلیاح نما اکو «یسداو نالوا ن هلا

 كنر كنامس كرللوك «رانبلغاچو رالالخ یراکتتی
 رباچ ؛یرلحطس یک هنییآر ریدتبا سکع یت د عز
 هلهج وره لصااو یجومت یک رضخ ارحرب دارلنیک او
 یرلیعاش ناریاو دنه یس هیعیبط تفاطل و نسح نالوا

 یرلحایس یابوروآ و  شقارب زجاع ندنفصو

 :یسهیشحو تاناویح .ردشلکهدبا راجود هتربح

 لک ج .کلیت «لاقج «تروق «یاهایس ایو زو

 ینا یسوهآ كسم .لازغ .كيبک .سراپ سنج رب
 ندنتاناویح و رماسوقالوج «كيلکک «ناشواط.یع

 لشتا ویتوق « هدهسیا كج وک یرلت ۲. ردترابع

 برص یهدنرلغاط داربمشک ص وصخلا ىلع «بولوا

 . ردیلشیریولا هکعروب هدرالوب
 راک ارس ناد ید ریمشکو نالوا یر

A1’ م شك 
 ءوابآ مالسا : یرلهرومعم هجیلشاب هرکص ندنربش
 هلومار ناساش «راهع روووس «رویماس «دایا هاش

 ؛بولوا ملسم یمظعا مسق كنسيلاها .ردراربچو
 .ردعش هدرارپشو یتس هوزوا تیک ۱ هدارق
 هاتعارز رلبنسو هاحسن هریاسو لاش هحیلشاب رایعیش

 اهارن یمسق رب كانسهملسم ريغ لاها .رلردلوغشم
 ندنسهف اط ( خیس ) هدیمسق ریو ردعبات هسد

 هجایس دلرک و هجناسل كرك رایریمشک .ردنرابع
 نوک ز ودیرلایس .راردیلقرف ندماوقا کهدنرلفارطا
 ندرلبلدنه راس « بولوا لمکم یرلاضعا سانتو
 لزوکلیشی ايو ام هدنرلماو ؛رلردضایب قوچ
 چاص « ردقوح رامدا یللاقص ههتکتو هات رو

 یرلتداق هاه .ردقص و قاشمو كب یرالاقصو
 .ردرلشلو ترهش هدابسا نوت هل رللاج و نسح

 ,ردهدنروصو زرط رب فیطا یندیرلهناخو یرلتفایق
 .راردلکد لمکم هدكب هستعاحشو تراسح قیغآ
 یناتسدنه «هدلاح ینیدلوا قتقم ند رکسناس یرلناسل
 .رد لقرف قوج ندنرلناسل یتا و ( ودرا یی )
 لوا هنس ۷۰ ندنو یسلاها ریمشک

 ینفلت كنيثك ۱۲ ۰۰۰ «نکیا زواجتم ینیرادقم
 ًاقاعتم ینوب هاضرا تکرح رب لتدش نالوا بجوم
 بجوم ینفلت كنيئک ۰ بودیا روهظ
 ندا جاتنا یتسملغاط كنيلاها هدعب و هرلوق نالوا
 یلاظم هبلع تموکح ندا بیقعت یاصم ویو قلتیق
 ك وص وش قحن آو ؛شمریدنا هیرای یرای یییلاها
 ,ردشمالشاب هرثکت لاها ندیکی هدرلنامز

 نوت كتکلم ویو یسیجنرب كا كنهبلحم عیانص
 كن رلاش ریمشک ینالوا بجوم یتربش هدلاع
 نالوا ندنرلهبتس تاناویح رللاش و « رد امع)

 لج ندرماپ ايو تبیت هایلیق كني سنج رب
 بولاپ ندنلیق كني ینابب سنج رب یرلکدتبا
 لافتشا هلکمرک ۱ یرلنو نیداق ردق ۰ ۰

 هدنصوصخ قمایو یتراهم كرایریمشک لصا .رلردیا
 ءالتخاو مچ هدنروص فلتح كکنر جاقرب «بولوا
 یرپب دكرتلاش و .راردبا لصاح كنر ٠٤ ندنط
 هروبلیتاص ردقهغنارفق ۷ ۰ نده ۰۰۰ هدنلح

 جارخا ینای لک ییخرب ندرالک نالوالصاح هلترنک | هدنکلم ؛بولوا یغای لک ید هدهجرد یجنکیا



 ی ش ك

 یسع دالیم «بوأوا لوهحیعدق خیرات كربمشک
 ( هقوسا ) لوا نرق قم یکیاو یکیا فد ( م )
 ییدلوا شو ندنکل ام هلج كشر ادمكح

 ییبط و یلابق ندفرط یه كنعقوم . ردنونظم
 دو ناطلس کلم و یس وا مکحتسم هدنروص

 هظفاح ندنتایقرت كنهیمالسا ةازغ راسو یونزغ
 ندلا سمش هدنخحرات ۷۱ ه تیاهن «هدهسیا شا

 لاخدا هارو مالسا دو «حدف ندنفرط یروغ

 هد ٩۸۸ .ردشا عت هدنفرظ تدم زا قرهنلوا

 قالا هنکلام دنهو .طبض ندنفرط هاش رك |
 هلا ندنناح SEA فا هد «نکیا شما

 EEN . یدشملوا هوالع هناتسناغفا «بولیریک

 هرزوا ترک او هنیرل رکید یوق (خیس) هدنح رات

 نسا تموکحرب «قرهلاح هبلغ هده راناملسم یاب هل

 ۔ وکح زیلکنا یهدناتسدنه ترک و کرد

 .كرەرىو کرو هدرادقم ر «كرەدىا قافتا هلمتم

 هدتکلم «قرنابط هتوق وو ؛ردشمتانیمأت یلابقتسا
 . ردهدکعا رثکت یابرخ « هللاظطم یارحا

 ندنسارعش ربهاشم كناتسدنه | ,

 سلخ ( صالخا ) : باور | دنچ ج نشد
 كويب رب كنيلهد «بولوا بهذلا ین رب .یدردیا
 هشیم» هدنح رات ۱۱۳ .یدیا بوسنم هنس هلب اع

 . ردشمزای ارعشلا ةرک ذترم هلیناونع «راهم

 هنسهدام « یوناه» ] ( 116-010 ) ۱ ۰

 [ .هللروس تعحا ص ۱

Olympe de Bithynie) ۰ 

 بت برف دال | ینطشیشک
 هدنغاحئس هسور كنت الو راکدت وادخ و ه هدنتهح

 ت هسورو

 هب ییونجقرش ندبلامش برغ «بولوا عارف درفنمو

 یعافترا .رولوا دتم هدلح كلهرتمولک :۰ یرغوط
 .رکشف زا نیم هرتم ۲۵۳۰ «بویلوانیعم هلیمام

 زوج «رانچ «هناتسک .هشیم یرلیغاش | كن راکتا
 یرلوص قوح كپ هلرلاعر لزوک و یراجاغآ راسو
 یواحینعاونا كنجاغ | ماج یریراقو اهد .ردنواح

 یدمرسرلهلبای کهدنتسواو یرلهورذ تیاپن «بولوا
 كغاط و نکیزوک ندلویناتسا .ردروتسم هلرلراق

 هلزبکد هرقو یتخ اپ ؛بولوایسهرظنم لزوکك نتسوا
 ریس یسداو هراقسو یزاغوب هبناطلس ةعلقو همهم

 كسکوت عقاو هدنسق رش بونح كنب رهش

 ب غك ۳۸۹۹
 ۔الوطیراکتا یبرغ بونج یربن سونارطا .رونلوا
 ؛یک یکیدتبا ذخا یرایاچ ننیا ندتهجوا «قرەش
 وص ك وکو لوک هنبایغد رلوص ننیا ندنراکنتاقرش
 هسورب .رولکود هنغامرا هب را قس هللسەطساو

 «بولوا عقاو هدنکتا 2 لامش كغاط و یرہش

 یرلوص قوئوص راق | هحرد هجرد هدنتسوا كرېش

 دلوا قوح یرارتسانم هابتقو .ردراو یرلهررسمو
 هدهعدق هنمزا .ردشملوا هیمست هلمسا و «ندنفر

 تولوا روپشم هلیسهیشح و تاناوبح راسو راوناج

 .یدیشل وا یحلمرلد ودیخ هدعب .یدریلیدیکن وجماوآ
 كنهبط تانانن هدنتسوا .ردقوح یتاناوبح وا مویلا

 بولوا (سوسوا) یعدق مسا .رونلوب یدیعاوبا
 «ندنغیدناوب غاط ررب ید هدسیرقو ایلاست هلمساو

 . یدرار د( یسوبملوا اینیتیپ ) اکو
Eبولوا یمسا كناذ چاقرب ندهباحص 3 » 

 نالوا قحهنوا رڪذ هج ربآ 5

 ادعام ند(كلام نب سک ) ۱۳ ساوه تیک )

 روس نب بک ) : ردیت !هجورپ یرافورعم كا
 بانج تقالخ «بولوا هیف فلتخ قبح هک (یدزالا

 لصفیهیعرش "هلئسم رب هدهفیلخ روضح هدیقوراف
 هنفلیضاق هرصب ندنبناج هیلاراشم ةفیلخ هرلکعا
 و یخد هدنرونلا یذ تفالخو ء شلروی بصز

 هشیاع ترضح هدنسهعقو لج «بونلود هدنرومأم

 ینیرش فحصم كرهدبا مارتلا یفرط (ابضر)
 ق « نکیا هدکغا قیوشت هبرح قلخ هللا هنارا

 لها هک ( یوتتلا یدع نب بمک)  .ردشفلوا
 بولواندتئیه یرلکدردنوک هب یون دزن كنهربح

 یوبنبانج تلحر «بقاعتمیلوصو هبهرونم ةنیدم
 ؛ شلکه مالسا هدشدص تفالخ نامز « هلغل وب عوقو

 كسقوقم یهدرصم هلتلاسر ندیقوراف بناح هدعبو
 ؛شعلو رضاح هدرصم حتف «بولیروسب ماعا هننای

 بک رسبلا وا ) - ءیدا شلاق هدرصم یرذو

 رد و هبقع هک (یملسلا یجرزا یراصنالا ورم نب

 شیرق رکسع هدنسازغ ردب ۰ بوللوب هدنرلازغ
 ریسا ی(هضر) بلطلا دبع س سابع نانلوب هدننیب
 بانحتیعم یخد هدناوزغ راس .ردناذ و نانوط

 هدیوضتع بانج تیعم هدنسهبراح نیفصو هدیوبن
 تافو هدهرونم هندم هدنحرات ء هو ؛شعلو

 راک هک ( یرافتلا دمع ب بلک ) - , ردشعا
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 رثهبرس هلناعفد ندیوبن بناج «بولوا ندهباح
 لاس یجن ٩ هلجنآزاو ؛شاردنوک هیازغ هدنشاب
 مازعا ه ( حالصا تاذ ) هدنتهح ماش هدیره

 یسیدنک .هدلاح ینیدلوا فلت قیعم ۰ قرالروی

 هداروا یجد ینیدنک هدشاور رو ؛ شەلتروق

 ردشلوا دش

 ر ض
 ه یونترضح دهع «بولوا تاذ رب هباورلا رکا

 ؛شمامهلوا لئان هنفرش تور «هدهسیا شمشبتس

 «هرزوا قلوافرشم هامالسا فرش «هدتاور رو

 بانج لاحترا «نکیا تعرزع "یبنم هبیهانپتلاسر دزن

 :شع ودیرک «بول آر بخ ینیدادترا كبرعو یبیوبن
 «تولک همالسا هدننامز قوراف بانج تفالخ و

 .ردشعاتافو هدنرونلا یذ تفالخو هدنح رات ۳۲

 لا تم و

 ا ان
 .ردحاص كنودرب هدصق روپشم «بولوا ندشیرق

PETیر ینیرلنوبق هلا ( رم ) یردارب  

 هکر هدننای:یرانوق یسیدنک رج «نکیا هدکعا
 یالسانید «هدنتدوع .بودیک هیون بانج دزن

 «كرهدیابییعت بمک «هدکدتیا نایب ینکیدتبا لوبق
 بانج عومسم راعشا وب «هلکملیوس راعشا مقاط رب

 كنوبو؛شارویب رده یناق كبمک .هدقداروییوبن
 هلمالسا بولک هتسیدنک رګ یردارب هترزوا

 ترضح «هلکعا راطخاو هبض هل وتکم ینسل وا فرمشم

 تدوع ندفاط دصدنفا ( معلص ) هللا لوسر

 لخاد هدجسم ۰ بولک بعک بقاعتم ینیرایوسب
 یییهانپتلاسر بانج حدم هدو روضحو ؛شلوا
 ینسهروپشم هدصق ینیدلوا شا مظن نمضتم

 ونع یتباس مرج هیلکلک همالسا ربارپ هلغموقوا
 «نعدنفا ( معلض ) تاناک رخف ءادعام ندقدلروس

 نانلو هدنرل هقرا رام «ندنرلریدقت لاک ییهدیصقو

 .انم وو ؛ شمت آ هنسهقرا كبعك .بوراقبج یهدرب

 هلسنا ونع « هدرلا ةدصق » هروک ذم ةديصق هلتبس

 هدعب كنهرول ذم هکر ابم هدرب . ردشلو ترش

 نب بک قاحسا وبا )
 ندنشب ات ریهاشم ( عنام

 «قرهنلواارتشاندنسهرو كبعك ندنبناح هب وما 2اا

 هدرصم دكرلنوب و ؛شمک ه هیسابع ءافلخ ندرانو

 هل وا ناخ ماس ناطلس ناکمتنج ندنف رطیربخ |نانلوب

FAY 
 ی عك

 ۔امظع تفالخ لیلج ماقم اذهانمو ىلا «قرهنل وا ملست

 هقرخ ) هجزیو « شو ظوفحم هدنسلاع دزنكن
 ید ریهز یردب .ردشلو ترهش هلکغد ( فیرش

 «بولوایحاصثنبرب ندعستاقلعم وندا رهشرمهاشم

 .ردشع | تافو مدقم هنس رب ندوب بانج ثعىم

 .ردیور یلاحترا هدر لاس یجنوا هسیا كبعك

 ندهدر ةدصق یراعشاراسو دناصق لیخ ر هقشب

 تیب کیا رب اکربت ندهروک ذم ۂدیصق «بولوا
 رول وا دارا

 لوبتم مويلا یلقف داعس تناب

 لوبکم دقي مم اهرثا متم

 ا فیل ۱: لوس نا

 فدع وا هللا لوسر نا

 لومأم هللا لوسر دتع وقعلاو

۱ 

 یجرزخحا یراصن الا

 هدنتعس هقع ¢ بولوا ندارعشو هر اص ) یملسلا

 ر ناو
 فاخاومهلیا (هضر) هحلطترضح كنسیدنک.هرکص
 :بونلو رضاح هدناوزغ رثک ۱ .یدشاروب ارجا

 .یدشمهمهدیک هنسازغ دون هلسازغ ردي زکلاب

 .ارح تدش رار هلتاذ ییا 5 هبازغ یحنکیا و و

 افغ ی دلانالدلالعو » مدنراع نیم دک افتر
 ۔هع رکت یا « تبحر اغ ضرالا مییلع تقاض اذا تح

 و
 تیا

 هناراسناح هدنسهعقو دحا .یدنشلوا لزان س

 ى ناسح ۰ ا هراب ر نوا «بودا برح

 بانج ءارعش رار هلا هحاور یهلادبع و تب اف

 كشيرق ناسح بانج ۰ بولوا ندیهانپتلاسر
 کیدتیا بیبعت ینیرارفک هحاورنب هتلادبعو ینرالسن
 . یدردیا دیدهت یرایدنک هليا برح بعک «هذلاح
 تافو هبوا ندنسهیرجه ةنس ؛۰ كلامن بلک
 هردب راعشا هلم تب کیا وش .ردشع |

 رتو لک ةمابن نم انیضق
 افراد م دایخو
 تلاقل تقطن ولو انربغت
 افق وا اسود نهعطا وق

 ءهللا تدب نالوا نیملسم 4 "هلق

 رو لکشلا بعکمهک :ردیمساكمارح هبع

 هک .ردشوا عضو ندنغبدل وا انا عفت هدتیاور

 ززعم و ینثتسم ندلاع تقلخ ات یقوم كنهمظعم

 طونه هباروا ید ك(مع) مدآ ترضح ؛بولوا



 ب عك
 ( مت ) ميهاربا ترضح . ردو ینیدلوا شا

 هزاح هدکلرپ هلا (مع) لیعاسا ترضحو رجاه
 .المو هسرزوا یهلاا ییدلبا قلت «هدنفب دراو

 ین هشرش هک هدعقوم وا هلسهارا و مد راب كەك

 ؛ شمت افاوطر ارب هللا لیعاسا ترضح«بودیا انب

 تدابع و تراز رب نوجا یدحوم ندتقو واو

 قلخ « بولیدونوا قحنید هدعب .یداشاوا ىلع
 اخت هنا یخد یهبعک .هدنرلقداص هنائوا تدابع
 فاوط هب «هد هسي د راشم ر دل وط هلرامنص «كرددا

 هدنصوصح مسوم «بویعونوا ی كسانم راسو

 و رانا و هربح و ندنفرط ه كب رعلا ةرب زج

 راردیک هحیافا برع یاننا نوتب ندرلراوج راس

 لوا كا « بولواقبجا یتسوا كن هبمک ادتبا .یدا

 . یدشعروا ینتسوا (عب) ندنکولم ريج كنع

 كفيرق هلبق یربندهنوا یسهراداو هظفاحم كنهبمک
 روللوا دع 2 نوجا رلندبا اجتلا «بولوا هدنلا

 هطخ مرشالاةهربا ندهشبح ندا طبض ینع .یدا

 « كرهديا انب دعم رب نیو مسج هدهروک ذم
 « هدهسیا شتا توعد هح یافا هباروا یرلبع

 نادرکور ندهمرکم هک ؛ ترا تباجا هسمیک

 هلرللیف ثاط رب و هلرکسع یلتیلک موقع «ندنرلقدلوا
 رلیشیرف ۰ هدنکیدلک هزاح ءنوچیا بیرخت ییهبمک

 راشملکح هرلغاط هما كرد ینرلکح هبمهددا تمواقم

 .هرزواینیدلروس تراشا هد( ليف ةروس )«هدهسیا

 .یدیاشلوا فالتا ندنفرط لیاباریط لیف باحا
 ) ملص ( تاش اک رخفو لوا ندثعب هاش اتاق ۳1

 ::بولک لیتر اوج ؛نکنا منبر اشاب ۳۲۵ عدل

 ءبونلوا ادب هنسانب ندیکی «هلکتا بیرخ ییهبمک
 یسهتسا رک كن هنیفس رم لو ششود ههرق هدهدج

 .وقروت لیسشیرتهعفدوب و ؛شم وا لامعتساو «لقن
 .اقارب ین راکدتسیا بوقارب هکمریک ب رلکدتسیاوندنمس
 هدانب یانا .یدراشمابكسکوب ینسوبق «نوجام
 ینکر یسیدنک هلیبق یه هدنراکدلک هنعضو كنکر
 انواخ  هدنرانپ ۰ هلغمشيفلاق هنساعدا كنا عضو
 لوالا ندنسوبق دحسم «نکیا هرزواكتا ثودح

 لوا دلاو ؛ راثمربو رارق هک ا بصن مکح یئریک
 تاناکرخف افداصت ناروی لوخد ندروک هام باب

 , بوروی بلط بوث رب « هلفلوا نضدنفا (ملص)

 ب ع ك ۳۸۹۸
 رب كبوث هبهلیبق یه «هلبا عضو هنیرزواكنو ینکر
 یکواكعازن «هلکمریدتیا عضو :قرهریدتوطینجوا

 و كکوب یسوبق هفبرش ۀبعک هلهجو وب .یدراشلآ
 ج راخ ندان یسلامش رادح نالوا ريبعت (رح)

 و هدیداعس تقو «بونلوا ا انا هدلاح ییدلوا

 ذاخا هلق سدقم تب ادتبا هدمالسا .یدا هدلاح

 یذاحاهاق كن همظعم ٌةمک اقاعتم «ه دهسبا ھوا

 ی وا كنهون ترم .ردشلوا لزا یحو هدنقح

 هل بق  تولوا رسیم یجتف كنهمرکم هکم هدنلاس

 هک« ا همالسا ند الماك شیرق
 هللادبع .یدیشلروسریهطت ندمانصاو ناثوا هغ رش

 یتسورق كنهفرش هبعک هدنتفالخ نامز ریبز نب
 نببم یتسوزرآ قلا هنا كنان یرحو «كمرىدنبا

 ند ( اهضر ) هشياع ترضح ینیرش ثیدح رب
 و ۰ ربا هلیتفلاخو ددرت كنهکم لها «هلکمتیشیا

 ۰ هلیدصقم كمريتک هنبرب یبیوبن یوزرآ یهدیا
 راشم «یدشعا اشنا دکب هدل وب واو مده یهبمک

 هرصاحم هدهمرکمٌهکم ندنفرط فسون جاح هلا

 جاع ۰ هلکع | احتلا هشرش 5 «تقو شدوا

 کسا ندیکی یرج «بوقیب هللا كينجنم یهلاتی
 انموبیلا هک ردشمتا انب عیار ینهبمک ءهلعاجرا هنر
 هب هش رش ةبعك لوا دلا .ردانب وب نالوا عاق اذه

 رب زلا لا دبع هبلاراسشم ناردای هدیشوپ ندحابد

 .ردنواصیب كلادبع ایوهیواعم نیدیزب هدنیاور ربو
 یلوصا قفاب لیدانقو ر# هدهعک نورد ندا لا تي

 تداع ندشنامز ریز س هللادبع هبلا راشم جد

 رار هلبا هیمالسا یامظعتفالخ نیمرح .ردشوا

 ةبمک هنس رېپ یرب ندیله هبهیناغع ماظع نیطالس
 .هبنس تنطلس بناح یسهدیشو زودنا رز كن همظعم

 .وس ارجا تارامعا و تانیزت هج و ددجن ند

 .ردهدقلر

 ؛تولوا هدنطسو كمارح دجسم هفرش هک

 رهللا عارذ ۲ ییو «هدلاحینیدل وا یهشوکت رد

 هد افترا «شیراقر هل اعارذ ۳۳ کاو « شیراق

 ندر یسوبق نانلو هدنتهح قرش .ردعار ۷

 مطح و رج (هلیرسکناح) .ردکسکو ی ییوبمدآ رب
 دراوبد روک ذم نانلو هدنلاش كن هبعكو نلسد

 هدقایا و هدنناب كنوبق .ردعارذ ۲ هیسهّناد طبحم

 5 رج ) هدراود هدنسادح یثاب كمدآ رب ناروط



 و لو ۵
 هک «رویلو فا رج رب فورعم هلکغ د ( دوسا

 .رونلوا لیقت ندنفرط جاح هدفاوط یاثثا

Eرازح كاا و 4(  

 ولو وبا ی
 یسهریزج هبش هروم و كنلخدم یزفروک سارتاپ

 هبش ولو مقاو هدنسیشراق كنسهشوک یبرغلامش
 شلرتاهلزاغورب هدنک | هرتم ولیک ۳٩ ندهریزج
 یامشضیع ۳۸۲۲ ہللا ۳۸۳6 ۰ .هدلاح ینیدلوا

 هدنرلهزا قرش لوط ۱۸۲۹ لا ۱۸ ۲ و

 «بولوا هرتمولیک ه یو هونج ندلامش .ردعقاو

 .بولوا قلایقو قلغاط ییضارا .ردفلتخكب ک |
 هدنروص یاد . ردقلشاط ید یرلرب زود ىح

 ید یرلقاساق < یک ینیدلوا یراپنا ردنا نایرج

 هل رلغاب «بولوا رادل وصحم یخ «هدلاح ینیدل وا زا
 یرلحاغآ نوسز

 هدهسیاراو ید یرلهویم عونه هلئابوبح راسو
 . روتا تیافک ه هیلحم تاجایتحایسهریخذ

 وروام ) نالوا یبحم تكسکوب كاو نانلو هدنتهح

 . ردراو یعافترا هرتم ۱۰۱۲۰ كنغاط ( ینوو

 ۳ هریزح « بولوا هدنرلهدار د ۰ . یسلاما

 نالوایزک .ردیواح یهیحان ۲۰و مقنم هیاضق

 .ردزاوییلاها ۸۰۰۰ كنه

 هحفیص « بولوا هدنسیرغ لحاس كنهطآ هبصق و
 ۔زکد هدنناب كنهبصق و .ردرا و ینامل ظوفحم نکل

 .بوریکو ص یک: هردهنرلهرافمقاط رب كلحاس ند

 كنه طا E كیوص و . رب ی

 كضرا کا وا راوص یلزوط هدن رلف رطضعب

 .ردکر ک هسلوا یم هبس و هدیعوقو قیصكب

 1 دیش آکا ۱
1 

 ۹ .یدا یروظنم كنيباونرمشلع

 تخر لاج یشود یا

 اربارش ماج وت لعلز ینذاج یو

 ءهلغلوا كعد هبرق هدنناسل ماشها 5 8

 مماط رب هلتفاضا هب هصاخ یاسا ضعب 3

 . ردشلوا ىلع هرلهرومعم

 ګ

 یرب ناحیج و هدنبرق 8 ۳ 3
x / 

 هدنالو هنطا ینعی هدنلحاس

 « رصم «هب رآ « یادغب .ردقوح ی

 مو

 ار اتف ۲

 و ف ك ۳۸۹۹

 و یغیدلوا ربش رب كوبب هلبتقو « بولوا هبصق رب
 هدعب و ینفیدناو یرلهملقو یروس هلبرلیشراح
 هدننامزیدهم ایو ديشرلانوراه .نکیسلوا بارخ
 لاک ا هدننامز كمصتعم « قرهناوا ادب هنرامتا

 هدلاحهت یدمش .رودا ناس یوم توقاي ینغیدنلوا

 .یدمهل وا قیقحم ینیدنلو

 هدشرق نیع سار هد رب زح 0

 ه دنیطسلف و هب رق رب ك ويب یکه بصق ۱ اول ا
 هرد روطسم هد« نادلبلارجعم » ینیدل وا یوکرب ید

 هدنغاحنس ندرام هامسا توترفک وبلا یر

 هردد وح وم

 نامفلاءرعمندننافاصم بلح ۱

 « بولوا هبر ۹ هدن رق ۱ و

 ندنفرط(ینیسلاّلّول) هک. یداهعلق ر روبشم هلبتقو
 .یدنعلوا بیر

Eهدننیب هب راسق هلیا سلب ان هدنیطسلف ۱  

 ندنفرط دوره «بولوا هیرق رب :

 3 ٩ شعوف هنلکش هبصفرب هلمسا ( سیرتایتن7)
 شاروتوک ظفلاتحت هیاروا سواواپ
 ردعمل یتمسا یسا « بونود هللاح هیرق هب

 هدنسرق یی ندنلامعا بلح | ۳۳-۷

 رب رومعم كلشیا ییشراچ ] توس

 .رودا ناب یوم توقاي یفیدلوا هبصق رب

 ۷ ه دن کرج هلا ه رعم 1

 هدرلح رص ۰ بول وا هیصق ۱ باطرفک

 یرلوص هقثب ندنوص رومای یراکدتیا عج
 «بولوا روطسم هدنرات |مالسا نوبفارغح یندلوا

 ۰ ردهدنلاح هب رق هدلاح یادش

 «:بولوا هیرق رب یر مس

 ك(مع) سنو ترضح هدنچا

 هدعب . یدیا

 .یدبا راو یاقم

 هد رق هب راسق هدماش لحاس 1

 . ىدشملوا ان ندنفرط كللا دبع نب ماشه
 رب ندیلحو هدنراوج باح | هم .

Eعماج هدهفاسم کلن وک رب بال  

 قوچ یرلاکتهزنو هجناب هلیسهیراج هایمو یربنمو
 , يدا ندهلیعایسا یسیلاها «بولوا هبصق رب



 هده فأ

 ا رم
 ارن یسوم سلدنا عاف لرم

 هدتنا هر ربط هما اکع ب

  LEN Nes Nفک 7
 یس وم ترصح ۴ بولو ا هب رگ

 ندتقو واو یدقص كناروفص یسهجوز ك( مع )

 .ردروک ذم هدنرام

Ed Eبولوا » 
 هدنجماو ینیدلوا هدنبرق بلح مو

 هد « نادللا محعم» ینیدنلو هقیتع راث ۲۱ ضعب
 . ردروطسم

Eاست كنل وک هی ربط هدننطسلف :  

 لت ) مویلا ہدنسی رغ لح ۱ ۳
 ؛بولوا هبصقرب یکسا شقلو هدعقوم نلنید (موه
 هداروا ردق هنس چوا ك ( مر یسع ترضح

 شقا توعد یارحاو تازجعم راهظا هابثکم
 ینطو كنايردن ۲هلبا سرطب ندنوراوحو هلیسلوا
 .ردفورعم 2

 رر و یک ندنمارعش نارا (نیسح ربم) 1
 یسهیاجو تافتلارهظم كناناخناخ .هلتلحر 4اتسفنه

 تب وش .ردشعا تافو هدنشرات ۱۰۱۷و ؛شلوا

EEE 
 ک مدوب هجنغ نابیرکب لک یوب وچ
 دروآ اص مشلک نزد بیرق دصب

Geflé, Gefle-) غر و هلفک دوخای ۱ a 
 ۱ ۵ ۸ل وهقوتسا هدح وسا (8

 اس یزفروک (هینتوه) و هدنسبیغ لاهش هرتمولیک
 تلایا هدنبصنم كرېن نالوا یانمه قرهلوا هدنلح
 .یسلاها ۰ «بولوا هبصق رب یزکس

 ؛یرلقافوس شمنشود لزوکو سا و .یراهناخ باشخا

 یسهام دص قوحو یسهب رج ترا كلثرا كب

 ۱۹ ۸۱ یمهیحطس هحاسم كنتلایا س .ردراو

 یسیلاها ۲۱۸ ۸۹6 ۰ بولوا هرتموایک عبر
 .ردراو

 نا هنسهدام « یلج 1 0

 [ .هلروس تعج یوع

) Caffa, Théodosia, ۲۵۵00۶2 ) 

 عرق و هدنشلایا هد روات كنهيسور ۱

۳۸۷۳۰ 

r 
 ل ۱ ۳

 یانه هدنلحاس قرش بونح كنسهرزح هبش

 كنزاغو چرک و هدنسهشوک ییرغ كبوق نالوا

 « تواوا هلکتساو هبصقر هدنونح هرتمولبک ۷ ۰

 «یسهزوم «یامل لزوکو ظوفحم .یسیلاها ۰
 ° ردراو یتراجت یاس ها یرد و یس هن اخظفح

 دوخ ا نوا یا هفک «بولوا ( هفاق ) یعدقمسا
 ۰ یدرلشعا هبمست ابسود وئت راينا و هدعب .رد

 . رونلواهیمست (ایسودوئف) ندنفرط رلسور موللا
 بوک هنیلا كرلزیونج هدیدالیم نرق یجنج وا نوا
 لامش هدهرص واو ؛ شلاق هدنطبض كل ران و رصع ییا

 1 بولوا یحرخح كنسهعتما دنهو نارا هل رک وک

 یسلاما و < شعازق تیرومعمو ترار كوس
 رایلکیدنو ۰ یدناشلوا غلاب هنرادقم ۰ ۰

 ندنو هدنسهزا تیروهجییا بوشیلاج هنطبض

 حتفلاوب| ناکمتنج .یدیاشلوب عوقو هبراحییالوط
 هب هنانع كلام «هلطبضیبهبسق وب ینا ناخ دمت ناطلس
 دراسورهدنسیدالیم غ, رات ۱۷۷۰ .یدشغا قاحل ا
 .ردشمک هنطبض

 یزفروک دیمزا كنيليا هجوق | ۰. <
 ۔وا یطخ لو ریمد و مدل اب سا

 ۱ ر قحلم هنتاما رپش «بولوا هیصق كج وكر هدنرز

 ٤۲ ربارب هلیس هبحات هج راد یساضق .ردن زکس كناضق

 هحیلشاب «بولواتبنم یسیضارا .ردبک ع ندر
 لترثکو نوتوت «موزوا هللا هعونتم راخذ یتالوصح
 هردنرابع ندهویمو هربس

 هدن لایا رو ۲ كنهقبحلب (606۱)

 هرتمولک ۲۰ دل ( توهنروت) و ۱ لک
 و یسلاما در

 .راوح .ردراو یرلهقشرباف تاحوسنم قومایو هخوج
 لوق رلمدآ رومتلالتخ هنرلهناخ یسلاها كنبر

 .رلردباییا ینیرلضعب هلتوق قاب ییاكپ بودا
 كنتکلءناتسجولب هدیطسو یایسآ ] .
 1 بوشلوا 2 2 ص ۱ ب

 -رافناخ ینیدنلول مسقنم كنهروک ذم تکلم هدتقبقح
 ولک ۳۳۰ دكروب راکش رد رقم 2 ون ا ند

 هل ام یبرغ كنلابج هوادنکو هدنسیلامش برغ هرتم
 ۲۰۹۳ و هدعافترا تال هزم ۲۰۵۷ یقرهلوا هدنس

 و عقاو هدیقرش لوط < هلا كاهش ضرع

WEA:ناتسناغفا و نارا . ردعماح یییاها  

 ۳ با قر هدنبونج



 الك
 قوسو هدنعطاشو عامحا لح كلن راقب رط دنه و

 مقاو هدهطقن رب نالوا یتیمها هداعلا قوف هحثدحا

 ۳ ۰ 1 . ردراو قاماکحتسا ینصو یبط .هلغلوا

 ؛بولوا ترس كب یساوه یالوط ندنعافترا

 یهدنلل 1و ؛رونلو هدنتلا راق ًایداټم یا کیا نیشیق
 رک ۱ كتهبصق .رشبت چک كب راک 1 هدهووا

 ندتراهطو تفاظن یراقاقوسو بارخ یرافرط

 راو یبهرظنم ر زکنا نزح « بولوا یراع

 روهظ هر ندر هدنفرط تسوا كنهبصق .هدهسیا

 یهدنراوج كنهدلب وص رب یلتاطو قارب كب ندا

 لزوک كي رانو هرلکمریو تابح هزات هرلهچغاب

 یسراف ییلامها ارق یهدنرلراوج .ردازف حرفو
 یسلاما هصق ءرارده ذلا ینسو ماکتم هل ناسا

 -اسو ودنه ؛یوهارب تاج «یناغفا «جولب هسیا

 كرلودنه هحیلشاب تراجت ؛بولوا بک ندرت
 ىر ندنرفس ناتسناغفا دلوص درازیاکنا .ردهدللا

 یذوفنو مکح كنهرتلکنایکی دالب دنه اتداع تالک
 هلآ یسهماج زیاکنا قان تاک «بونلو هدنتحت

 بتک * بولوا ربش رب یکسا  تالک .ردشمریک
 .هدهسروشوا فداصت قوح هنمسا هدهبرع

 هدکلر هللا لباک بوک قوح یرک ذ هدهمانهاش

 .رولوا داي

 لاش قرش كناتسجولب یفلناخ تالک
 سفن «بولوا ترابع ندنمظعا مقو ندنتهج

 سالو ناوالح هوادنک چک .ناورش هللا تالک

 هدهنسهدام « ناتسحول » ] .ردعماح ینیرل هطخ

 [. هل روستعحاص

 ۱ لک تالک د وخاب 2
 E ا ۱ شف 3

 ۱۷۹۲ هدنسقرش لاش هرتمولک ۱۲۰ كراهدتقو

 عبا هنغامرربا دنم دنه قرهلوا هدعافترا کالهرتم

 «بولوا هعلق ايو هبصق رب هدنسیداو ( بادنکرا )

 .ارطاو یسهزاغمو ناخ چاق رب «یرازاب «یرلهلشیق

 شمنلشیالزوک و ششلوا اورا هلرللودح لمکم هدنف

 -ارخ هعلقو هبصقو ربش قوچ رب هلیسیضارا تبنم
 . ردراو یرلهب

 هدنتلابا ناسا رخ تلیاسا 3

FF MO ۱ ی رداب ۲ E 

 ۱ ل دل ۳۸۹۷
 ؛بولوا هصق رب یزکس اضق هدنتسفرم# لامش

 «بولوا نا مکحتسم .ردراو یسلاها ۰

 رادقم ر یشراق هرلناعرت هداروا یاود نارا

 یمهبرکسع تیما كنقوم .روریدشو رکسع
 .یدنشش وا ےکحتو انب ندنفرط هاش ردات «هلغلوا

 : د رمزا كشالو نیدیآ
 ( 3 ا ۱ سالک

 هبحات هدنقرش هرنمولک ۸ كشمهدواو هدنساضق

 .ردراو یسلاها EY «بولوا هب رق ر ی

 ندنتسترش كناضق ىس هیحات سالک

 یسلاما ویک ح نده رق ۹ بول وا ترابع

 یسضارا .ردملسم ىس ەل «بولوا یفک ۷۲

 لیخ قلعتم ههرتاسو هویمو هربخذ «بولوا تبنم
 .ردراو ینالوصح

 ند ( یر ) هدنرلغاط ا هک
 كاهلحح چوا ندلما و یيا ] د

 ۲ ۰۰ كنسلاهاو «ییعیدلوا هبصق رب عقاو هدهفاسم

 توت ترس و و رم
 . رودیا ناب یوج

 ر ندنلامعا سولطب a هک

 هد « نادللا مجعم » ینیدل وا ملقا

 .ردروک ذم

E 1هرتانک هد راغابط  
 «بولوا هعلقرب مدق هلاق ندننامز | 6

 نی دم هدعب و ؛شمک هلا كنهلعایسا "هدحالم
 شم وا بيرو طض ندنفرط قوحلس هاشکلم

 .یدبا

 یقاهجورب ندنسا رعش نارا ۹

 :ردصلحم كتاذ جوا یالک

 لوهح لاح هجرت .بولوا یورص یسجنرب

 یزغل ر هدنقح یماخ كنوتاخ دادفب .هدهسیا

 .رویلیشالک ۲ ینیدلوایرصاعم كناهلاراشم .دلکروک
 : ردندروک ذم زفل تبب کیا وش

 دابق و دابقبک تشکنا بيز

 نوديرفا هاش تسد تشز

 تسیچ م.وک دیس راجنیاب نوچ
 نوتاخ خرف صاخ ماخ

 هفابقلا بيع «بولوا یناهفصا یسحنکیا

 مدا رب تبع شوخ .هدلاح ینیدلوا لکیهلا بیهمو

 :ردکتوا



 و
 ناتس ناج تسا رم من زا ندرک زابوخ
 اک ی لصوب هک نامدا نآ زا دایرق

 ( دمت ندلا ردص الوم ) یسحنحوا س

 ا تب وش «بولوا ندنسهطخ رال كس راف

 زورو بش مرّوآ دای شلصو زورب ارلد
 ددن هن رظن هار یداش یاهیرک ۷

 وک كيا: ۱۳ دانیم انش و ۰
 ندک ارت یارعا (كیب نالک هجاوخ) یسیجت رب

 راب «هدلاح ینیدلوا ییناحدنا لصا نع .بولوا
 لباک * هلغلوا لخاد ES كهاش

 تافو هدلناکو ؛شهل وا بصن هدتموکح راهدنقو

 تب وش .ردراو یراعشا یکرتو 9 1
 نوا

 ارابقر وخد نآ شد ندید بات مرا دن

 ارنا رگماش مدرک وا لصو حبص رب نآ زا

 ؛بولوا ینامرک ( هجاوخ) ییجنکیا بس
 : ردکنوا تیب وش

 شیوخ ریلد ز ار شیوخ لد هتفرک یهک

 شیوخ رکمتسس رب مردرکن هک اهدوج هچ
 ین ۳, شم ا : دل وا درز هدناع رّذآ 9

 هد « نادلبلا محعم 2 دژر نالک

 .ردروطسم

 هد هر غیراوت صعب ۱ 7 ٦

 نلیرو هب ( هرتاپوئلق ) هرطإ وال
 .ردمسا

a 3 7نولوا » 
 1/۳ ۴ هال

 ینغیدل وا روپمشم هاتاحارخا دوع

 .رودا ناب یوه توقاي

n NE 

 حدق 9 رد هدد 2 79 دلاخ ۳

 هدنح راخ هتشب د كناباب لک ندهنظم

 یرادهبرت رب ۰ تولوا دوحوم الا لک 3 یسهب رب

 .رلردک هنترابژ نمهلسم ن ېک بولک ندارواو «ردراو

 ناتسدنه (ناخ س ازرم) ی
 رویمار«بولو هآ ندنسا رعش نئس>

 یناوند بت .ردیلغوا ك ( ناخ ىلع بع) اوټ
 یس لا 2ک داب هلناونع « یردات تکو »و

 ۰ یدا تایح شک داد هنم رات ۱۲۸۱ .ردراو

AVY 

 ۱ E ھ لک ات تهاش ساب <
 و رعشو هللا و نسح

 . یهدناب دا

 رد رام

 “لج تب وش هردهر وشم هلسالوط دن

 تسبراب دوخ قشاعاب وا هک ییور یرب ره

 تسیرادروخرب .رع زا حمه هک نادبم نیش. و

 6 تولوا ندنسارعش نارا
 ۰ ىع 5

 :رذکنرا تب وش . ردشماشاب

 راذع هلال ورس هزات یا ون دق لاړ

 داب درا هدر یاهلد هک تسرونص

 هدربسشت « بولوا نداملع ریهاشم | لک

 1 هدشامز ی وفص ناهلس هاش

 و فاسلا نم دم رصللا ويا )
١ 

 هليا رشب یدج .یدبا یاما كننامز هدباسنا رلعو

 . لج نهرلادبع و دیبع یرلع و بئاس یردپ
 ۱ .رد راشم ول هد وضت سع بانج تبعم هدنرلهب رالیفصو

 | تایحرب اعتاد ك (هضر) لع ترضح هجرت بحاص

 نالوا دقتعم هنکح لک هبابند هد رو هنعیدنل وب

 یندیسیدنک تولوا ندنیاصا تات س لب هللادبع

 تاور. تانک هبلع ءان .یدبا حبات کف و

 یسبدنک قحسا نم اج للا یزو نایفس ندا

 میرصت یتمسا «بودا دای هلیسهینک ( رصنلا وا )
  ندنواسن رهام یلکلا ماشه یلغوا .رارویقا

 كر وپشم باتک لناونع « بسذلا ه رهچ « «بولوا

 «بوناشاب هدهفوک یلک رصنلاوا ۰ ردیبحاص
  WEردشعا تافو هداروا هدنحرات .

 أ هدەىرلە دام » یلکلا نا»و « یزغ» ]

 ۳ هل روس تعج

(Cyniques) ۱ 36 5 ن رول  

5 e 

 و كو هناماسو تورث

BE 0 0 قدس 

 . رب چیه نایلوا ندنلیبق تیانجو مرج «بویمرو
 ههروطرب هللا هقرخ یهمایربو زمنا زارتحا ندئیش

 یو كرلنوب «یدرارروس ر رب هناردنلق
 دلا .بولوا ( لتستنا) ندنسهذمالت كطارقس
 سیار ق,۷ نژود ىع ) سناحود 23 عزل و ورم

 یهذمنویقاور هایبهذم نویبلک هدعب .یدبا بینمو
 . یدشمشلرب

 كلا ندیطسو یاسا( 00۱05 ) | تک
 ندا ترحم هنتهح ابوروآ لوا



 هلبا بیقعت نیسیداو هن وط هدعب و ییسم اا لح اس ا

 ا 2 كنایل اتا 1

 هدهسنارفو هرک ۶ وسا و هدنس هس یع تاه شعب 7

 ی هنربپ هد یراقاط رو :شک ها «شمشلرب
 ۱ را هلرا ( رسا ) یهداسنایسا هلزواجمت

 ام هدنتهح بي كلا نابوروآ هل-يحو و

 «ر (نولو) الاش «هلراسالپ ندنتهج یلامت قرش
 یرف بوت هراس نم و
 انم هلرار رو نایلرا ندنسنح (ایرآ ) د
 هژرارب | نالوا نونظم ی رلتس

 هرلرب ی رلف دنلو نا اس قرهلوا لتیمج کالا اا

 تاابرتسوآ «هدهرشوسا «

 یدیا

 اب دنا ردودكم

 | (لاغ) یخد یرلیدنک «برلب بو یمات ( ااغ )
 یرالاف رلخروم نم .یدرل رول وا داب هدهلیعسا

 راشعا معز هقشپ یراتلکو هقذب یر( ولوغ ) یو

 هد راک بوروک لوا كلا یرلنو «ه 3 4س

 ندنعح هفیص كنمسا (لاغ) یر ( تلک ) «هروک

  هدنژک | كیهنابرآ ةنسلا ةةيقح ۰ ردلکد *یثرب هقشپ

 (>یتعی) <« نیلاق درج یمج كرام“ ضعب نوک و الاح
 ها.ساوا لیدبت هب (9 یی ) هحف هبا كنسادص

 لکشت هلسماخلا هروک اکوا هد كفر یهدنتسواو

 باق هب ه هف قلا كما ( لاف ) یدعا .رد

 یبیباع یاق «یسراف فاک هد ك( غ) 4 و

 « كن )ت( یکهدنکوص .رولوا ( لک )یمج «بولوا
 فلرعل فرح ۰ E یغادلوا یخد E | جالب

 كرازسااَرفو لاف هلا ت تاک دلاح و .ردل تح یلوا

 ینیدلوا ر كنب راما (7 و لوغ ) هروک هنلامهتسا
 . روی دیا قتح

 یره كرهبعش ینردنلو مسقنم كنسنج ایرآ
 هنسلا یسا 6 قرهلبرآ هرالوف قوعر اروم

 رب ندنسهدیدج ٌهنسلا اوروآ یر ره ك هنایرآ

 ینیدلوا یثشنمو لصاكفاطو هرمز رب یی كنج اق

 دارلتلك نالوا سا طبض ییفصن كنابوروآ «هدلاح

 اعقاو . ردشلوا ضرقنم نزشقار ترذ یناسل

 سلاو فلهرتاکذا و هدننسهطخ هاتر یانهسلارف

 هدنرا هاعا شب و هدهدنالریاو هبحوقسا هلی هطخ

 هنقفاوا لامشتسا راتعا شم هلو نت

 « بولوا یئزج كپ قاخ نیلیوس یرانو «هدهسیا

 a نديون ترڪ ههرونم هنندم هک ۰(یر هنر رو یقیقح دا رصق سوبل و رومشم ندا طو

 Ce نت ی
۱ 7 aS 

 نامز زآ ۰ و هدقلازآ حد ا هرق «بول وا ید ندنر هلذاق كلا كنماوتا (ا

 . ردقح هبلاق درف رب 39 ماکتم هلتاسا لاف اف

 یاپوروا « بویلوا ضرق:+ راتلکه عب رذو سنج

 شفشیراق هل-انجا راسو هلیسنح نونوت یاخ ییرغ
 هدرلن و < هدهسرلاکد یت ر هقشب ندندافحا تاک

 الثم «پودبا ممعتو هباغ یرلناسا نونوتایو نیتال
 یرلتفا تک دوج وم هدنرلناسل هجزماکناو هج زسا رف

 هي رات و هندملاوحا گ راتاک | :ردس ز> فی هدهسل وا

 یلروس تەجارط .هنسهدام 6 الاف و نوعس

 [. ردا
 یر « بول وا نوناخ یب کا ندناب دجم 6

 < مد ۷۷ هی مع تب مک ) ۳

 یرک.د نالوا شمرو تزاجا هیلالقتص رح ناو
 o ( یمالساا ظذا | تن ملاک )

 | مولک

 اضفا

 .ردشع اتافو هد ۰

 یا اد کا نده

 .افعاان ا / موژاک م ھر وا (

 ست

 یدهساا شامهنلو هدنهانغردب «بولک همالسا
 ؛ شغل و رضاح ه دات هرڪا تو هدنس ههقو دحأ

 هلیبقا ( روخ# ) «هلفاوا حورحم ندننورب هددحاو

 یسهنسهکم ق هد املا 2 را دش و ۱

 باج «هدقداروب یون فی رشت هنینحو فلاط و هکم
 1 یدمشاروس لیکوت هدهشدم ندیهانتلاسر

 ' یراصنالا سیقلا «یرما نب مرهن موثلک) -

 همرکم م «بولوا َک اک هد( ابق ) هک ( یمواالا

 هدهوس ترعه نالوا تاو ههر وام هنیدم قد

 لوز هنسهناخ كیاد و (ماص) لس فرا

 ايق و < شلوا رفاسم هدنناب نوک ت رد « قرهروح

 موشلک ۰ یدبآ راشمروب عضو یتساسا كنغر عاج
 ۳ «مدلاح یمن دلوا لشاب كي تقو وا «مره ی

 ندنسانغردیو ؛شلوالخاد هب هاهصء,مز «كر هلک
 كلا ندمالا لوسر باعا .ردشتا لاحرا هلوا
 .ردبورصینیدلوا تاذ و ندا تافو لوا

 .هدیفح 2( هض ر)قداصلار ةع ماما ۱ واک

 نب مساق تش موالک ) «بواوا ی”

 .اعلا نز ىلع رقابلا د ن قداصلا رفمح ن دم

 .هدازع .رد (بلاط یبا لب ىلع نب نیسان نیدب
 رفعج ن مظاکاایسوم نب لعام! لب یسوم) یس
 .ردیسهدلاو كناسو«ن رفجو یسهجوز ك(قداملا

۳:۳ 



 هدمرهاقلا رصد ی دق رص .ردهروهشم هلئسا وتو دژ

 .ردهاک:رابز هدشنرف راقم

 رد تار 0 ۶ زا مو هنس هدام « ییاتع» ] ) ۰ ها

۰ 
 احل

 ربهآثم ( دوم ی ر ۱ ۱

 را « بولوا ندننطاطخ 3

 هنر ز وایم هاک هدنرز وا یار هیف وحأب 88 قدیم

 . رددوجوم ینیرث فح رب و یبیدرک)اةبآ رپ
 . یدیا تادح ر ۰ هدن رخ رات ۱9

 ینخلک

 ف ۳ .ر دس

 ۰ دو E رش هلیکا ترس

 .هداز هرشمش كن د هش ااو 0

 كنتممط E و ا

 تسچ داب رق نیا هک څ هلخ ما هات زا تن بش

 تسکدادس زا دو ترمیگ س شک ك نايم ۵ 9

 از7 ا (CATO ] یر
 ەي هدلباب ضرا « بولوا یر |

 هتیدم لوا كا رلادلک . رل دبا نک اس هدبرع قار

 موجو تشه هله «بولوا لده دق یا نالوا لات

 تاوت تر اوک :ردلخمراو ه ی رلرا ار هد رلل

 E كرا

ELرد رل نا دلکرلت دبا نسل وقرف لوا لا اعم  . 

 شرف ار هاتسدنه ندنزفروک هرصب تیاتسسلباب
 هل وا 0 ندناتسدنه یقبدم 2 ربع ادنک «هللوا

 یر رصاعم او تودوره . . ردقو همېش ه دن رلقح

 آران ادلک «ءروک هتش ۳ كزرخ روم 8 نالوا

 نیزم هلتباغ یرهت للاب نالوا شاو یزک
 كموق و دو «بولوا یراح یه ۱

 ی رلبا ار شد ه دعد اتص 0 و هدنرامعم نف

 لباب و دورع . رودیا تلالد هتنراذرلوا

 هده>رد قحهلوا یغتسمندراک ذن یرل + اک ی

 ندهیعاس ما و و ران وا هک رلب روثآ .ردر وهشم

 لند 44 ات

 هرای-و رشثو سس هل مست هنارایسو

 « رلب دنا ام ھه ددیح لصوم ید یونس «بولوا

 هد وق و برحا هد هسد درلاکد ندم ردق رنا لک

 یرلهکامب صوص لا ىلع « بولوا یرلیا ندرلنو
 .دلوا یا ادب تو 3 دوس E سیما راک

 الة ساو RE داراست ادلک ١ هل ت یبا «ندن رو

Jداتا تدا یرو ی «كرهرو ماتخ هنر  

 ریروآ هرم ابا لندتقو وا ا

KA ELE 

0 
۹ 

E AVS 
 | دادم ادو هات و ر

 ناش در اداک «هدهسرلشاو | کاع موق رابروئآ
  رلشلوا یلاداک یخد رلن وا «كرهدىا لورق

 تجب «بویغا باف یثرب رانا داک لهجو و .یدبا
 عیسو و « لاصحا توق رب كوب هدنامز رصن

 ۱ ییرافرط نیطسلف و ماش و هر زج « در هديا كلام

 شب نداسع دالبم هلا ۰ یدرلشعا طی یخد

 و تنگ یا نارا لوا هنس روسک زو

 اب ضرا هر ور و ماتخ هنتل ود روثآ « هلحورخ

 وب رلسادلک اکیا طبض یییلرغ یایسآ نوتبو.
 ییراتیدم یا «بولاق هدنتلآ مکح نوتبسب همند
 كب تو وا ىرلار قنا .یدرلدقا بلاف یخد
 ۱ راشادلک ید هدننامز كرلبناربا «ندنفیدلوا روم

 هناماسو تور « بولوا لوغذم هلنراجمو تءارز

 یت كم

 اوط ندنا زوهط هرکص ندردنکسا .رلیدا كلا
 ا ات تو هدننامز كولم تک
 قارفو تبماشم كنب رلن اسل « قرهشب راق لرل ابر

 ؛شّلیکشت دحاو موق رب هلیسسا ( طبن) هلیتهج
 ٠ هلرلب رع ید ندفرطرب هلراناربا ندفرط ربو
 اا 2۲, اما روهظ تاهنو ؛ش.هیراق |

 «ندهمروس قوحو ؛شاوالخادهنس هر اد هی السا

 ىا 3 ا ا صل افك هدنکام و

 یز کس كنتین دم مالساو برع یساروا «قرهنلوا

 واز طاا وقف ید نادا هلک هننکح

 « بونشیراق هر ل ۰ راشمشاب رع نوتبسب
 قارع موبلا . ردشلوا تام یرهیموق تدوحوم

 دوحوم هلیمسا یادلک ه ذی رلعو> رک رابدو هر زحو

 كیتسرخ «بولوا تثیهرب

 او دنباتهتیه دم" 1 ۳ داتا قدنف رام روط - الت

 یر هبناحور ءاسورو یرلقب رط,صوصخم هنیراپدنک
 71 9 ۹ یاس یربآ

 یهذم فرص هسیا تعاج

 «هدهسا راو

 .رار دماکتم

 ندەقىتەرائ 3 زکلاب یرلهعدق تددم دراسادلک

 كنم لی .دنکه قو ؛بولوا موذذم ند هی رات تاناورو

 نت یرناسا E او یراباتک شلزاب

 شهرو وک لا هدنراسا تحت كرمت ثح زکااب
 - دنا هداروا «نکیا هدلب اب «دكرلیاسارسا یغییدلوا

 تارو یرلفدلوا شهزاب هترزوا ىلع ناسل یراک
 ینادلک ناسا .ردنر رابع لند ۸ شجر و
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 1 لار و منم E درعا

 رسو هلرلیناربع نتم رلباتک و نالوا وخ
 ۳ E هشیاقم هل را هچ و یهدنرلن اسل یبرعو

 او « ییی دنل وا قرف زا ك ه دنشدب ناسا ترد

  رعم «ماش «قارع هزابح نوک و الث- كقرف
 یهدننی یرلناسل برع نانلوا ملک: هدیرغمو
 « ناتسلاب » ] . روی روک یییدلوا كول ندقرفآ

 [ .هلروس تعجارص ید هتسهدام

 (Gueldre, Gelder) هرداکد وخاب

 ك (لسو)و هدنتلاانر تنهیسور ) ۰ ردلک

 اچ (سرین) قرهلواهدنسپب یغ بونج هرتهولیک۲ £
 .ردراو ییلاما ۰۰۰۰ «بولوا هبصترب هدنرزوآ
 «بولوا یزکم كغاهقود ر نالوا یمانمه هلیتقو

 هکملف هل مات ( رداک ) هت یغل هقود ا مویلا

 نالوا یعدق زکص «هدلاح یعیدلوا تلابا رب میا

 . ردمرأت هب هیس و رب هصق و

 Prov. de Gueldre ( قلا
 0 ندشالابا ا ۱ هردناک

 (لسیارووا) الاءث «(هزردبوز) ندنتهج ین ی لام

 هیسورپ ندنتهج یلونج قرشو ارش « هلرتاا
 ( تار ) لاعثو ( غروب ) ًابونج «هلبدودح

 هل رلتلابا ( تخروا ) و هدنالوه یونح یخد

 - ولیک عب ٥۰۸۱ یس هس هحاسم

 یسیضارا .ردراو یا اه« 1۰ ٩۳۷ «بولوا ەرتە

 ناتید ب یرلتلقاطب «بواوا یاموقو قل
 یغاریوط ران
 هنحارخا غ ‹«هلکمنل شيا ًافیطت هنف «قرهناوا تقد

 هرددو دخ

 دوز و هتعارز «هدهسلا قوح

 هلبعاونا هلزءویمو یوا یجب! رشو تابوبح دارا
 زآ یرهقرافو یمیانص .ردقوج ینالوصح راس

 .ردکاشیا كب یلراجت «هدهسیا
 ندنسهروع كولم نامه

 ندنراهعرک كهاش رباب ۱ مک خراک
 هیعاش ر هروهشم هلسداو

 ۱۰۰ ۰ ردهفورعم یغد هلیسا هرهعک «بولوا
 : ردکنوا تب وش .ردشعا تافو ہد رات

 راسخ رلک حوش نا هک یه

 یلک مع رد هک نا تسد و تسار

 تسین رایغا یی
 تنش راعب

 « دیفس ی نامژلک
 ۱ ۰ و تەح رم هئسەد

O ES E 

 هدنسدق لاش یان كنا

 - ودح ا EO ناتسلک

 دتع هقرش بونج قدس یغ لاعت اب زاوتم هند

 یخد تسكر مسا غاط هرق «بولوا غاط رب

 قرش لامش كرکو یبرغ بونج كرك . ردفورعم
 هب یل لامش یعف ر كراوص نان

 01 کود هورع 2 اج یوا
 یعوط ه قرش بونح هد یعش رو هنغامرا

 هنر (دورب ره) نالوا دیدیا هدموت «قرهقآ

 غاطوب «هرزوا یفیداثالک آ ندنعسا -ررولوا بصن
 ردر ؤو سم هل راکعچ و ران امروا

 كن رر ساراهلاروکیخد هدغابدرق هلعهاو

 هدنخرات ۱۸۱ هداروا «بولوا هرق رب هدنساقتلم

 ند-اقفاق دالب تنارا هدنسهرآ هیسور هلا نارا
 اد هنکب دنا دب تک اف

 .ردرومشم هلبا
 و كل هبح وة سا Kels) 0( ۱ و

 هرتمولک# ۱ كعغ رو !دحو هدنخاتوق

 یاد اعم ناتلوا دوع

 .ردراو یسلاها VIE «بولوا هصقر هدنق رش

 كنرشک یا لدتسا رمش ناتسدنه ) هلک
 ۔ همهار یخ د یسکبا «بولوا یهاخم ] ۱

 :یدىا ند

 «بولوا یلونهکآ (رداځ لالایح هحار) یسجنر
 یناود “ھت امام لع د  یرادهک کو91

 :ردکنوا تب وش .یدیا
 نقذ هاج زا شفلز دنک اب دمآ رب لد
 اریادرک نیا هراچ مزاس هچ نواک | فانیدش

 قد ادم وکلا هن (بالکی ار) یسیعکیا -
 « بولوا ندنناذ رک اه ڭلىنۋ

 رب كوس RE هصاأنم كور هدنتاود دوا

 نسح دک ازریم و

 .ردششار رامشا ناود ر بن ص هلا 5 3

 ا تب وش `

 دږنش افح فرح ون نابز زا هکسک نآ 5

 اق با زذ رضخ ماپ ایوک

 ی ۱] | 2 کا

 2وج تع ی

 تشک یا TKS E کک

 : ردیصاخم ]

 كسلکب د قناطلس «بولوا یلزاربش یدجنر

 ؛ردکت وا تب وش .ردشعا لاحترا هدندوع لئاوا

 , دنش

 هنسهدام »

e 

۹ 1 
1 

۲ 



 آ

 كل ل دل

 یدازآ یوزرآ رد و مراتفرک وت

 امری لاب هتغر سغقب ند زا

 ریکناهج «بولوا لزاریش یخد یرکید
 ۰ ردشع |تاف و هداروا « گر ه دم رک هناتسدنه هدننامز

 زنگ تاب وش

 لغت ما هتفرک اردوخ ول داب یش

 ا وار ا یوب زونه

 بونج یاعنم كناول و تالو و ۱ 2

 هیایلسسفن ًابرغ «پولوا اضق رب كوبب هدنسیقرش
 هل دودح لاربا ندهثلث تاهجرتاسو هل رلاضف رازاب رهشو

 ناطاسیواق ناکنجو نرو ییا هیاضق .رددودحم

 | ربنعلک نالوا شلدیا اس ندنفرظ ناخ نایلس

 ۳ | یرضاح زکر  كناضق «بولوا هدهسنارب ر | دودح ی.هبصق

 ناخو هسردمو 0 یسلاها ردق ۲۰۰۰ هسا ا ودق کیا رہ

 ابني . ر دیس هب رق ( ههلا) نالوا یرلدش ی وک رازابو

VEندنس هتوکسم *یلاها 0 ا ندهرق  

 كناضقو ؛ردیهاک: الوح یخ فاح هقشب

 .رونلو لوحمهنسر تنربشع و ایر !ییلماقماق

 هزاسو هویمو راخذ یلالصاح و قلغاط یناضق

 قوچ رب یتاخ تریشع «بولوا ترانع ندنعاوا
 ندنلیقو لو رلن وو ؛ لر ید تاناوبح

 .راردیا جس ! رلیش شب یک ابعو ملک
 ( (Guelfe, Welf فلو هجالآ و و

 «نکیآ لاتلاتبا لا ی اف
 EE 1 ءان وا كلام هیضارا قوچرب
 یرلسنرپ هروابیراضعب ندندارفا «بولوا نادناخرب

 - ابراحم بیلص لها یسیجترب كرلنوبو ؛شلوا یخد
 .ردشعا تافو هدسیرق «بوالو هد هدنت

 تم وصخ یکه دنرلنی یرلنادناخ نیلبیس هللا فلک

 یجګ درد نواو یعچوا نواوی کیا نوا هلترفانمو

 ا قوج ر هدانالآ و ایلاتبا هددالیم قرق

 .ودراشمریو تل
۱ 

LK۔اتسدنه ((:2۱61۱2)هتوقلاق دوخاب ) .  

 دیه ه دمتهح قرش لام تاپ 9

 ندنبصنم كنغامریا كنك «بولوا رهش رب كوس

 ی كنترشع

 هدهنالآ

 نالوا یس رع كا دل رالو یییدلوا 9 یراقو

 یزفروک هلاکو را لس ره (یلکوه)

 ۳۲ *قرهلوا هدهفاسم كالهرتم ورک ۰۰ ندنلحاس

۱ 

 هلراهاک سد صوصخح هنل اما افق هب رق كور و

 . یسهاب تاتابن نالوا عساو كبو راهقرباف قوجرب "

  هزتمولیک۳ هلا ۲ هسیا کا .ینازوا هیغاشآ امد |
 | هدنفاعس هینایلس كنتالو لصوم

 ۳ . ردهرتمولیک مب رم |

 ا عنصم «یسهینبا مسج « یراقاقوس |

 ر ۰ توج هدكرانوب و هملق ربو |

 ربمد IR اك ولو ینغآ كلود-ج رب و |

 ٤۹ ine ۳۹ هلا یلاعٹ ضرع ۳۳ ۳
 ۲ قلا نالوا قرف 1 ندرګ یاذح و هدنقرش

 O O ی + ردنمقاو هدرا ر
 ا اج ۵ هنونج ندلامش

 | هرتمولک ییا یسهحم رب نالبرآ ندنرانک كرپن

 لخاد رلهلم نانلو هقازواو هجرآ
 XS یس هیس هام را «نزسعاوا باسح

 .ردهدنس هرا

 1 یرک زا ندبابع هس وفن ترثد

 ۲ اتسا ءاروع لانلوارحا هدنخرات ۱۸۹۱ «بولوا
 .یدیا راو یسلاها ۸۱۰۷۸ هدقنتسا

 1 نکا تولوا کا هرتمولنک قم رب كرہ هدنکوا
 . ریل اق وروف یرادقم ر كزغاتب همه" وم یقافاروف

 ]ام

 یرلفاقوس « هلغلوا صوصخم هرلیلرب % 

 هسا أ یسی وح i .ردبل روماحو مظتنم ربع «راط

 : شفشودلزوکو و مساو «بولواصوصخم هرلدلایوروآ

 اا

 هلبرات زخم و یثراچ وب «یسهریخو هيل تاسسؤمو
 هاکح رفت هدنن ونح كرسقو .ردراو یسهریاسو هقناب

 هاب یعومع کیا هلا نادیم رب مساو نانلوا ذاخحا

 راکشوک قوچ
  هعرو یرانک درب .روینل و رلهعاب یصوصخ و

 ندنساذح كرم «بولوا دن متر رب مساو و نازک |

 لح لح ندمتخر وب نالوا ثكسکوب هرتم ۰
 ضوح جاقرب هدنتهح بونح .یلنسا هرهن هلران ول د ص

 ۱ یسلاها ۰ . ۰۰ ید هدنسهقاب ر وا دل راهم را

 لو ریمد عشقم هنف رط ره كدنه و نالوا

 ۲ چاق رب است (هرواه) نالوا و كنرلطخ

 ۱ عو ره «بولوا قوح ك ىراهقراف رولو

 .كي یعنص یقلیجهارآ هله و « رایج تالومم

 - هدنراج نالوا ارحا 2 دنه هلا ابوروآ

 اهد یرهش" یابع یر ندنداشک كنلودح شل وس

  كنسەضطوح كتك ید هتک اک «هدهسیا.شقبک یرلبا

 . .فارطارناسو نبچو كتاجارخا یلتبلک « هلغاوایجرخ



E 
  3ا نفت

 کەی تیر ,. ردلغ فرار دون
 هدنمسق يا ند رهش هرق هقشب ندرت
 اوروآ و نحو دنه «بوالو رلیشراح ددعتم یخد

 رام ج رب یوا یوذس .رلردلام الام هلیس هعتمآ

 یا ربو هناجارخا یفاث ًابرقت «بولوا برق «ةئارق
 یددع كتئافس ناقبج بورک .رددناع هتالاخدا

  ۰نویلم يا یراب اعیتسا عو و هنددع

 رر الات وام
 «بولوا قوج كب یس هيلع تاسسّوم تان هت کاک

 نونفلاراد نانلوا سیسأت ندنفرط یهوکح زلک:ا
 -اع کم صوصخم هنسهیکلم نرومأم دنه هللا

 یسرادمو بتاکم قوچ رب تنءلسم ءىلاها هقشب ندیل

 هیمالسامولع هلبرلناسل یب رعو یرافو ودرا «بولوا
 كننال یرکسناس دل)ودنمو «هدقفلوا سیر

 .هددعتم باکم راس هلربتکم رب ص وصخ هنس ردت
 كرکو مالسا كرك ی موکح زاک,ا ۰ ردراو یر
 نوتف مدناسل و لالا راک ا ترلیتکم ودنه
 ندنو . ردشم رب دتا لودقیخد یتسرردن كه دن دح

 ندنفرم یرارویسیم كلوتقو ناتسنورب هقشپ

 یخد رودنه دوا دان را ۹ قوج ر

 یرک ندهمشیلاچ یشراق هنتاب شت ول كراراويسيم
 تایمج .ردرلشجا یرلبتکم زبق قوچرب «بویلاق
 اتسآ قوس كا بولوا قوح یخد یمهیلفو هيلع

 لوا لع و ك هبقرش كلاع هک «رد « یسج

 هنسهفارغجو هرات لاوحا هل رنا داو هتسلا دادنه

 «بولوا صوصخم هنسارجا تافشکو تاقیقحم راد

  ۸یرب ندنقو وا و ؛ردشفلوا سیسأت هد
 .ردشغارشن تافل : قوج رو هتوقوم لاسر تاقم

 یرلتیمج هراسو تاناننو تعارز هلیسهیط تیعچ

 .ردراو یخد یس هناختکر كويبو

 نر ید نوا « بولوا رمش ر ی هتکلک

 | ر تیامعه اش E E یلھد هدنرځاوا یدالرم

 یکرشراجم نلکنا رب شلوا لخاد هرلاروا هاتامرف
 «قرهلوا ترابع ندهقارب چاق رب ادتىا «ندنف رط

 .دویعم (یاق) 3 لو دنه بوثل و هدنراوح و ی

 هلکد ( هناک لاق ) هلتسانم وو بوسام هنیرل

 اصردتو ؛ شغل وا هیعس هلیسا كالع نانلو فورعم

 موج «هرکص ندکدع هنیلا كرلزلكنا « بووي

 كل ل ۳۸۷۳

 دودشلفا

 | هدنکلک
 هرتمولک ۱۱ كدايآ ردح و و یاس او یس هم السا

(Golconde)نکد كلاس دنه  

 ترک ماظن مقاو رو دن هعطق

 رهثو .ردهعلق ریو یسهبارخ رهش رب كوي هدب رع
 رب نالواشفل و یراجیمک» هنسهعطق نکد نوش
 دم هیمالسا كولم . یدیا خاب كهمالسا تلود

 یرلتارهوع هل رهن زخ و ی.هددو تاراد كەر وک

 لمکمو متصم ز لا هدلاح E «بولوا رومشم

 .رددوح وه یرآهبرآ نالوا

 هدیلوطان | (ولیمررک هل رک, د مانو) ۱ 5 رک لک
Eهزکد هرق «بولوا رهنرب كوس ]  

Eالو نوز رط تىك . ردمبات هغامرا لیشپ  

 هداضق نالوا یانمه هدنغاعس هناضشوک كنتب

 یرضوط هبرغ «هلناعم هدننرق یمبانم وص قوروچو
 ساویس «یشلادع هد نساضق ناررش « قرهقآ

 قرش ییغاحس قرش راصح هرق و ؛رریک هنتالو

 اص «هلا قش ییغوط هب لام برم ندسونح

 .اعس داقول ‹«هرکص ندقدلآ یاچ جات رب ندلوصو
 هل وص داقو هدنسیب رغ مسق لر ارعسو و ؛ رریکه نغ

 كنسارحم" - ردیا لک یغامرا لیشی «كرهشلرب

 .ردس رق هب هرتم ولیک ٤ ۰۰ یوط

 هناضثوک ك :تالو نوزبرط )

 :قرش بونج كءغاعس هدنغاجس ] تیکلک
 سفن "ال اش «بولوا ضقر ترابع ندنسهشوک |

 یخداقرشو ًابونج «هلبرلاضق ناریش ارض «هنافثوک
 نامن هدنلخاد اضت :رددودح هل. الو مو رض را

 قدهرق ۸۰ اضق . ردامسم هلرعسا كره ندیا

 ج تالا ترو قاغاس :یمضارل ر دک
 صوصخا یلعو یزاهوی» . ردزآ یهیعرز تال |

 . ردزا هدیسهیلها تاناوسح . ردسا یرادومرآ

 شنل و هدتفل و ا جارخا امدقم ۱۳۹ كنبا اهالصا

 ندنکرتكندعم و «بولوا ندنندعم شموک نالوا

 شلغاط یمسق رب كنيلاها یرب هد یمسف نا ور

 ۲۷5۰۰۰ یسیلاها .ردشمالشاب هکمشک هدنغ

 سم .ردلسم یسلج نام «بولوا هدنرهدار یک

 رده رق رب كجو نالوا یانمه یزک



E LG VY ۶ ۳ 3 ٩ ۳ (9 E bra TO ۹مع  

 لكك

 هدنغاعتس لبا ما كنتالو هنطآ ۱
 هدنطسو مق كغاڪسو ۱ راتلک

 « بول وا [ضق رب بل کش كفل فرق

 | ید ًابونح «هللان رومانآ رغ «طوم الاش
 ۵۲ زیارت هلب را زاب ی .رددود هلزیکد ۳

 قلوا ملم ی ناه ؛«بولوا تک لنده ر 3

 . ردراو یتالاب ها ۱۸ ۲۲۰ «هرزوا

 قلاقو قلغاط یسضارا .ردیسهلک-ا ( ربدنلک)
 «هدهسا قوح یرلنامرراو یسهراح هایم «بولوا

 یلعو یسهیاها تاناویح .ردز یر تعارز لباق
 یماتعا مق كنسلاها . ردقوح یرلیک صوصا

 ربدناک یرلشیمت رادم هیعلشاب .ردندنراشع كورو

 E ندیک هسپ رق هلیلح اوس ماش ندساطسا

 نائلوا لش هرلف رط راس هربش و ندودواو

 9 دم ساتسو رينبو غا هلا طو مالي

 ۳ اقیج زمکی ى اخ i قوح هدیرلغاب

 واز یار دا عام 1

 را نی 6 e یک

 هنلاح جرت .ردراو ینتم رب لزوک فورعم هلمسا |
 . یدب هنل وا سرتسد

 هدنغاعس ناخوراص كنتالو ندنآ ۱ 2

 کی هبحان 2 0 هتساض جاغ قرق ۱ ۰

 قرش كحاف آ هرف «بولوا هبصق رب كح ۷ عکس

 مقاو هدش رق یمبانم كا هدنسل اعم

 في اضق یس هح ا هبنلک - .ردعماح ییاها ۲۱ ۶۷ و

 برق ۲۰ « بولوا ترابع ندعس قرش لاعش
 . ردع.اح یلاها ۰۳۸۱و

 مدنغاعش اما ك.نالو هنطا 4

 برع a تای هکفاس ۳ هری دنلک

 كج وكر فاکس كنساضف رانلک عقاو و دئساب وح

 یحتآ «بولوا هلکساو هبصق
 یناتسفلکرت و ین هک ر «یسهسودم رب « یعماح

 «غاب «طومال, «نودوا «هتسا رک ی اجارخا .ردراو

 قاغاب قارا ردنرابء و یرد «رنب

 ك دق رهش رب هل عسا 6( 5 سپ ردنلک )

 ندنف رط رل هکینف دار وکذ م رش «بولوا هدنعق وم

 .ردنونظم یغنیدلوا کسا اهد ابو یینردنل وا نشست

 رقاب و

 | رلیاکدنوو هداطسو نورق هدهبو هدننامز ریلاموو

FAVA 

aE 

 یفیدلوا زافورب ه دن ق ۱

 . اضتقا قلوا یزافوب ( هقالام ) هروک هفیرمت وب

4 1 ۳۹ ۷ : ۰ 

  گنهبصق کیدعش «بولوا رومعمو كوب هدنرود
 یر هارخ نالوا دوش هدنسیق زکدو هدنفارطا

 .روسنلو رارازم قوحر ندشاطو یو
 یچ دو )تب رس ۰ یک دادنکح رگدرد تلارادب 1

 دم قآ « پولوا یر | دایدنف-ا ول
 «هدهسنا شاک ءرادتنا عقوم 1 ندنلتف كروب

 یآ ۱۳ زکااب «ندن دلوا مدآ رب نودو لیذر

 ندا ولغ هد ۷ 1 الگو وس مرگ

 9 رتتلوا لك ندنفرط ركن
 ولت ا لع ۳ و ارش :نارا
 وش ئالا رب ۰ ردیلزارش

 :ردکن وا "تب

 اردوخ نيس من شاکیا تا هنیس رب

 ارد وخ ةت رد چ دي وک وس لدا

 | هک
 «بودیا ناس یوم توقاب

 . ردنا

 9 ی اس را 6

 [.هللرويب ) ك
 ن دم نا سعم تادف وا )

 ندی السا "یابطا ریهاشم ( هاربا ک٣

 هماش «هدلاح یخ دل رایسا دنا لصا نع یردب «بولوا

 تاش هدقتشمو ا خاصو ؛ شا دورو

 لیصحم یط نف ندنسایطا ریهآشم تب هدر دنا

 . دنا لاغتءا هلس باک كنان نا هدایز كاو ؛؟شعا

 ادا .یاآ شلو ترپش هلیبش ( یلک) «ندنکب

 هدننابط سم دج كل داع كلم نس یس وم فرثا کالم

 - رو لداع كلم ا لدنامز تو «بوذل و

 هنت اط ناتسراع ییدتا ۳ تر کنز ی ندلا |

 .ردشعا تمدح هداروا كد هنناق و ‹ڭرەر یک

۱ E 
 .ردرلشغعا

 هتنالو ا ا لوب 5
 ل_یناونس نالوا یانمه قلم ۲

 «بولوا یمسا كټاذ چاق رب ندهباعم
 تاور هفت رش ۱ ث داحا ضعمب

 < پولوا

 ۱ یءدنسهرآ نيج هللا نامع رح هددنه

 ۲ 1وتسا طخ و منوتو تاب رم قارط

 1 كن زاۋوت دوس رخ «بولوا 4صف ر یز کس
Ex: i ۰ ۰ ۰ 9 e ۰ 

0 
1 ۹ ۳ ۱ 
A و 



 قررا ہا2ا كن نشو كا دم
 ۔رداو هدنسسونح برع هرتمولیک ۲۰۵ كلواتسا

 هاکت راج .ردعقاو هدننونج هرتمولک ۱۰ كەت
 « ییاماکعسا » یسل اها E «بولوا کا 5

 ربط ریو یینص یا
EE 

 ددعتمو وا 2 0 ینایل یم

 « یس4- قد رب و كو

 هلدکلم ۶ *یدادعارع 9 «یرلداک: رابز هل دق ا رص

 یعرا رپ هلا مور ۲و نابص ددعتم و یادتا ۳

 نکاب ۸ «یترکد راح رر «یرابتکم ییئارسا ریو
 - ابو غاب هدنفارطاو یهاکع-د هجالآ هو یز,

 هدناا مور يلو اک . ردراو یرلهرسم هلرا

 نج هب هسنامع هررادا لوا لا RE اوروا و

 ناطا-یزاد ناکتذحو هدنش را ۷ 6 ۸ ۰:بول و" تکاع

 نانلو یرزو كہلا راشم هاشداپ هدننامز ناخروا

 E .ردشفل وا محف ندنف رط اشاب ناولسهدازهش

 هدانا یرل هرت «بولوا نوفدم هدږآ واک هبلاراشم

 هنماب ندنداح یزاغ راکدنوادخ یعرا ۱ ردار

 رکبد . ردشفل وا ان فب رش عماج رب عنصم و كوس

 هدنرودیاتناخ دز زاب زاطاس هد یر ك هف رش مءاوج

 0 2م كلی اش حبس نالوا شغل ون ماعا ردص

 نیقشاملاراو و ۳ رو یدنفا دز

 3 یز ) ندالع هل" ناف جا یحاص

 ییشراچ .ردنوفدم هدیاوباکیغد ریهاشم راسو
 - اةو سو باشخا یراهاخ «هدهبیا رومعمو كاوس

 « ندتعب دا و" ماقتنم رغو راظ قم ا كن رلق

 ق كنسیلاها .رداکد یا كب یسهرظنم شن هبصق

 .رد دوو یلتارسا مور یروصقو لسم یساک

 ۰ بونلوم راکج هبل یعنص قط رب هدنیونچ كەالب
 ینیدلوا یرلهرت كترارادمکح هک ارت سا
 . ردن طم

 فیاول نالوا یانمه یناضق یوبلک س

 هشرواو ریال « رونط «بولوا یناضق زکص
 یلاها ۲۸ ۰۳۷ یواح یهرق ۲۲ رارب هل رل هح انآ

 قرش كنسهررزج هبش یوبیاک اضق .ردنوکسم هل
 ندنتهج قرد لاعش «بولوا ترابع قدنعس# لک

 ۰ -روک زوراس هد دنتی> یر بونح «یوکراش

 ۱ روم” كي

 یا ددعتم « یس هک ۸ و ی. هنا ولوم

OTA IL ROT COVANE TOTP SEET CEO « نیو" ۳ و A 

 ىل كل

 ندهراسو هرم «مو زوا «هربخذو تانم یناریوط

 تا یثالو هر دا یغاجعس ۱ 1 کک

 كاو یر كاس قلا ندیا 53

 . برقاکو هلیسهربزج هبش یلوبلک بولوا
 یغاط A “لاش e لدنس هحر راب هرق

 یس ونح

 زوراسو یغاعس جاف هدد ا «هلب راق ےس هنر داو
 ندنقفرط قرد بونح هلن زیکد ل هطا و یزفروک

 EEE هلزكد د هص صو .یزافو دبغس رحم یخد

 «مدهسیا ىلە ض رام زآ هر رح هش .رددودو

 هدنراضق یک راھ هتف ص نالو هدا امش شرت اس

 هکروق یخد هدنساضف ناک یغاط ( نالبم )

 یرلنامروا «ب ءنلول غاط کیا كجرس هلرلع-ا غاط

 «بوذو" یرارعثا یلشیربولا ه هتسارک «هدهسیا راو

 هشروا .راراب هنلاعاو مطق روکو نودوا زکااب
 SS هک نو هدنس هح أ

 هفياول «بولوا رهن رر رولکود هنغامرا ر

 ندر هرد , كحوک هب راج هایم یهدنرلفرط راس

 لاق قجما « بولوا تبام یغاریوط .ردرابع
 : یلالوصحم هلشاب .رداکد قوح یرلر تعارز

 «فالو «رادراچ «رعم «هجزق «هرآ «یادخب
 «هبلوصاف «هلق دوخت «قجرو «هجولړت «یراد
 .نوسز «زوح « م اب « مو ز وا «نوبیک نیک «ماسیس

 ندنرلنامروا .ردنرابع لدهراسو قوءاب «نّاق
 ندهلعا تاناوبح .رینلا ید طومالب رادقم لی

 4 ۰ ۰ ۰ 0 « نو ۰

 ناشک .رونلو رتسا ۱۹5۰و تا۱۳۰ «ریفص

 مراد مدیا یو راف يم ر یک فق

 در وکو که داتقو . رادشغآ واک يدنا نداعم

 ندموزوأ هلع عیانص .روبنآ و خد یر وص ندعم

 «هموقرط هجالآ«یزب نکا, لیلاعا زمکو بارش

 «تیعهرک «هغوعو ندنجن ءراو لوچ «ملک
 «بولوا ترابع ند زااما هراسو كل٬وج «قد

 ۔اضق هتف رص هدایز كا یرلهقر اف تعهرکو هلغوط

E 

 ندنغابحس یلوبلک بارش ولیک نویلم شب ترد

 راپا ید ینحوص تا روینلو هدنس

 «بولوا ERE یساوھ تلیا ول .رونا وا لقن هاب وروآ

 2" ۹ « بولوا هرته وی عب رم ۶ ۰ ۱ ۰ ۰

۴ 



 ىل

 «ماسم ی ۲۷ ۱:۰ كلوب هک« ردنوکسم هلا یلاها
 یس ۱ «رافلب» ی ۱۷۰۸ «مور ی ۰ ۶
 تادراو كغاعس .ردنمرا یہ ۱۰۳۲و یوسوم
 رگ او اول .ردهدنر هدار اريل ۰ نا یس هل وئس

 : ay«بتکم ۸ روم ۰ « عماج ۱۲۹

 همشچ ۸ «هسردم ۲ ترا ۱ « هب ز و هک

 ساک ۱
 ۱۸ ناک ۳۲ «هزامم و ناکد ۶ ۱ ۸ «هرواح

 ٤ ؛ینمرک د وص ۱ «ینهرکد 3

 تسمه رکو هلغوط ۷۳۶ «یسهش ر اف قوماپ ۵ و نوا

 ۲ «رتساننو ۰۷ «هیاختسخ ۱ «لسبسو

 61 «ماج

 | یوکراشو EAST . رددوحوم یل ا شوری

 هتنه ره هدناشکو رات رک 4هس رم هدنرل هرصق

 |[ ٥ هلب رلعسا 29-4 ص و ا نیس 0

 ۰ رد ؛اح ی هر ۱۳۹0 «بولوا e هب هيات

Presqu’ile) 
 ۰ مپ ۳

 بیر یوبیلک

 » نا ۱۵ «یاج ٥ «یسهرراح رب هلا |

| da 

3E هک ار ) كنيلبا مور ( هن 4۶ دق هطخ ) poli 

 ہدن رض یاهتنم كنبزیکد ہم مو طول ہم هلخز رب رب
 هدنتسو را زف روک روزا هلب زاعرب لس رج

 هربزح هبش رب دتم *یلوئح برع ندلاعش قرش  هنسهبرق ( زاك ) یسیلاها نالبغاط «هلغذل وا رخ
 ۲۷ یا همدنر eS لا و ۸۰ یو «پولوا

 ق لآ «بولوا رب رپ یلهضراع .ردردق هرتمولیک

 . ردراو یرءهووا قفواو یرهو غاظ

 «یسهیصق یوبیاک هدنلحاس قرش بونج هدنبرق
 بوئنح یامنمو رح دیلک هدنسی زاق هنأاطاس هما

 رالو .رولو ینامایعسا رح دس هدنسپ ی

 كخ زر

 یو خزرو ( د داآ هحا ) حوا .ردشفلوا

 یلوت « هک ا 0 او لوک شف یک

 . ردردق ینصا زر احس یوسلک

 هدانا (ر) هلا ناتسزوخ

 هد هف اتم تاپ کا ندنایفصاو درج اک

 یغیادلوا هۆ 54 نیتم و كوس

 . رودیا

 هنغاعس یللوسدک كنتسالو هنردا | ۳
۳۲ ۱ ۰ ۰ ۰ 

 4.15 و هدنساضف دابا هجا مبات .J J دک

 مکعتسم هلا همیسج تام اکے سا هدنسش راق ت اا

 0 تان هناطاس ةملق «بولوا هبصت ۳

 ناس یوم توقا

 ےک هلا ب_مسح نارایوس| یخد یبقاوم نا

 ِ ر هیاروا هج هب رکسع *هرادا و دودعم

 تكا- و هدنغاعسو تالو باح ۱ اا

o یزک اضق هدنلامش  

 عماج ۳۲۷ «یسلاها ۲۰ ۰۰۰ «بولوا هیصق ر

 هک ۲ (

 «یعرا «مور «یتکمناییص ۲۰ و هیدهر ۱ ۰
 «یسهس ردم ۸ «یدحص-* ۱ ۰ینیرش

 ی

 یماسیاکر , صوصخ هنیراتعاج ناتسنورو كل وتق
۹ 

 ۳ «یهاکتسد شاق ۱۲۰ «یاتسدب ۳ « یاکد

 , یسهرصعماسیس ۲۸ و نوتز ۰۸ «یسەناخنو اص

  یرلیاكب یمیانص «بولوا هبصق رب روم .ردراو

  ندکیاو ابعندکو «هجالاو زب ندقوماپ «هلغلوا
 ینارطا .رونلوا جسن هرئاسر شو یعاونا كراش 3

 ماسیس و نوتنز سیف كب «هلذلوا تبنم كب ۳
 هلاسواکو نیشم .رونل وا لامعا نو اصو جارخا ی

 ۱ سیلک ه دنراآ بیع نوفارغح ی یحد

 هلع-ا ( زاک) هدرلذو وا بوش و ای هر روس |

 و ۰ یدیآ هرق رب ندننافاضم یسهیصق ( زازع )
 5 فارع هلهحو ول یخد هد « نادلبلا مم 2

 . (زانع)روک ذم هدنجورخ كکنارر هدمب .ردشفل

 . هلنامز رورس « بووسس هروک ذم ٌهیرق « لرءلیکج
 هدنلخ اد هبصق 9 لاصحسا یرومعم یر دعش

 E ناسل «نلینط وس

 « باتنیع الا یساضق سیلک

 ا ناعم” 2 a «بایو باتذع

 .رددودح هلمت الو هناما و هلیساضق زالس ی حد ار

 داف
 هیحات زوقط هاب رلمسا موجو ناکرت رازع «حالفرازع

 لاها ۸۳۸۸۸ «بولوا یوا ییهرق +۰ و
 ال و ی ۷۳ ۰۲۰ دارلتو 4 :ردنوکسم هلا

 نر یس ۰۷۷ و نایتسرخ هک ۱

 - هللا هعونتم تابوبح < بولوا تبذم كب ییضارا

 ه ًاقرش

 و هویم و موز وا « نونو “ر ۰ FM « نوتز

 هک رولوا لصاح 2 یزام هل.عا وا كر هزمس

 يخ ر هد را ندکدتا لب ات ههل تاحایدحا |

 ¢ بولوا قوح ی هب زاح هایم .ردراو هدیلاحارخا

 «ریفیص ؛قویق یاها «هلغاوا قوچ یرلاعرمو راچ
 داضق «بویلسب تاناویح قوجرب ندهراسو هاکرخ



E 
e 

 غلاب هسآر ۳۰ ۰۰۰ یسهیلها تاناویح عو كلا

 .رولوا

 e A ۱ ا اسلک
 مس وصف هدا

 هب وص هاب رق قرهلوا هدهناسم یاتعاس ٤ و هد

 ) هناسن ( « بول وا هیرق

 « 4 غلوا مقاو هدنرزوا یر هارخ
 ردد وح و هقععراتآ قوجر هدنفارطا

 ۰-۷۱۵ هروسیاک وخالو دوخاب
 و er ۱ هروسلک

 ۔اضقو هدنساضف هبرسک عبات ږغ اوس هګ روک كتب

 رب كو یزکرم هیحان هدنتهج یلامش قرش ك
 ۳۳۰ «هرزوا قلوا خالوا یہ لج «بولوا هبرق

 هاو یساسدک < «یاخ ۸ یاد ۱۳ «یسلاها

 هرم ۰ ندرح یاذح یمقوم . ردراو یتکم

 یوص و فیطل كب یساوه نزاب «هلفلوا كکو
 . ردحرثم و زیکر اک یخد یرل هاخ «بول وا یا

 نکید هلا i - هرق یسهیحات ٠ک

 [.تمحام هدهنسهدام « هرونسلف 3 | <

 نا اط وبا ) ندنسارعش قارا ۱

 » یلاح هجرت هک هردیصم كن ملک
 ۳ E « بودبا قبس هدنسهدام « بلاط

 : زکجهدبا اذتک | هلدارا ینتس
 ام نایب رسارس تسین قشع فرح زج

 رب هدنرزوا كياچرب میات
 ك_زء دق س 2

 ندیوک °

 ام نابز رب .lT ۷# نوج

e 2 
 دجا هدنسهعطق نکد كب ی

 تموکح هدنرهش ا 1 2
 «بولوا یربخا راد ا نادنمم لر وس

 ندنف رط دی رب ریما نانلو یرزو هدنٌگر 0 4 4

 یکاع ییدنک موق ص رزو و ؛ نىقا
 .یدنا خادا هست یتلود رب دیرت را

 لوکشک» «بولوا هدیرب دنا م هلع» | و

 Hy عماج یتاحالطصا تب وءف وص E » و

 .ونح برع هرتمولک ۸ كباګ زراو ۱ راک

 نالوا یر ندنلوق یبا تبارف قر هلوا و تست

 . یزکم اضق هدنلحاس یلونج ینمب لوص كيوص هرق

ANN 

 | هدنغاغس ناجتزرا كنتالو ا

 امك

 یکسا ؛یسلاها كب ترد چوا «بولوا هبصق رب

 یراهاکتسد ملک و یکم هد شر «یروس رب

 .ردراو

 اضق خاک
 سف لندن يح قرتش لاش «بولوا عقاو هد وئح

 یاهتنم كنغاعس نامزرا ی

 ینرع لاش هلساضق 9 یس اول ی نا زرا ۱

 بوتجو ًابونج «هلیساضق یاچ یروق ندنفرط
 هل الو زبزءلا ةرومعم یخد ندنرلف رط یلعو قرش
 هبحأت ۷ روللوا هرادا هلرار دم ۱ .رددودح

 یسلاها ۱۸ ۸۷۲ « بولوا یراح یهرق ٥۷و

 ی ۳۵۰۰۲ «لسم ین ۱ ۵۷ كيو هک «ردراو

 .ردناتسنور ی ۱۳۳و كيلوتق ی ۱۸۹ «یءرا

 ادا یاب س اشیا لزوک هعدلراو تنم یسضارا

 ترک یعاونا كم ومو هزمس لمار هعونتم تابوبح

 هداجسو ےاک هجلشاب هیلحم عیانص .رولوا لصاح
 میانص راس هل لامعا نودلاو باروح ندکوو

 یناضق س هرق ابو ) تارف .ردنرابع ندهبدام

 ( زوک ) هدناداد اضق .ردبا یش هاب رب ندناب رب
 هب رف 7 كوس نال وا انا هلر هاب و غابو نلنید ۱

 نورد .روینلو یندعم روک هلا هل ر هداب رق

 اح ۳۷ هداضف

 ۲۲۰ «رتسانم و اساک ۱۰ «یتکم نابص ؛.و

 صد ۱۰9 نورف ۳ ماج ۱ «ناخ ۷ «ناکد

 .رددوحوم

 بش ]
 ندنساسور ناتسس ( نیا ایما) یدیجشرب

 یرابتعاو ردق هدند-دع یرصع ناطالس «بولوا

 “ردنا تا وش .یدیا لاکر

 «هبدشر ۱ «هسردم ۲ «دومو

 كیاذ شش ی

 اضاشت هه مدش هک سب زا

 دزبخ لاوس مشوماخ زا

Ty 
 .:زدکنوا ٹي وش . یدبا فو رعم هلکخ د ۱

 ارتاح درد یخ هام زا یتشور یا

 ارئاور و رس تدق هدناشن اخر

 < بولوا ( نیدلا لاک ازریم ) یسیعجوا -
 )و 6 درهدنا مولع لح «هلتع نع هن امنصا

 یراطیمع هنرزوکهدنرع رخاواو شما لاغتشا
 .ردشع !تاف و هدنساننایسهرهاحم تن اهفصا «بولوا



۳ 
 ئراغشا یلیخ رو یاغل ار شعب ند هبسب ر دب و 0 ِ :

 ا تب وش .ردراو

 تفر دایز ییوطو هردس وت "هولجاپ ۱
 تقر داب تماہق هک قماق مرد

 تیب وش « بولوا یلئالیک یسجندرد --
 را

 یدمآ ماک ان نم ناغفزا مای بل رب

 یدمآ مای بلرب ان نمناج دمآ بل رب
 تاتسدنه ( ییعلک رم ) ییجشب -

 لاک» «بولوا ندنسهبصق ( روپنمایک )
 شراب تاک ویا هاب رل اوذع « دورد هدراهح » و

 .ردشعا تافو هد را ۱۲۱۵ و

 كل ارت و و ا نیدلا لاک

 یناسوا نیل اما ۳ كناروا .یدبا یککاح

 درد وش یادم هک «روراو یعهدیصق ر هدنفح

 هر هدرک ک نآ ردنا ۳۰ هع رس نت 7 یهوک

 للع زا صعنوچهورکم هنکز ا ناچ نوچ كيرات
 یس رهزا نامد یورد یخزود

 لا لدجرد ونازوقاس ات یعجام نوچ نآ زا راخ ره

 نیدلا لاجن) | ۱۰ ۱

 یحد یرد . ردیان اهفصا «بولوا ندنارا یارعش

 فر هجر بحا ص قجمآ «بولوا ندارعش ربهاشم

 4 تم

 شفاکش ره رد

 | ره . رودثل وا E هب راتفک ككنب ردپ یراعشا

 ۱۲ ۰۰۰ «بولیوس راعشا نیټم هتاف هدداو

 نب نآ اقاتکوا ۰ ردراو یناودبترم یواح تیب
 ترافو طبض یتامغما هلرکسع لوغم كلاخ زیکتج

 .از ر هدنحراخ دره هجرت بحاص ؛هدنکیدتبا

 لومآمء وش شرب هداروا رال وغم هلو یوزنم هد و

 ضعإ زدناهغ.صا لها « هلبس هح الم راز امشاتب كرها

 « وا لق هاروا ااغ و لاوما رلمدآ
 . یدرلشمالقاص هروقح ناناو هدشاب كنه واز

 «:نکواسول بوط یر ندنرلقوچ لوغم اندا
 لاوما «ودش کی دا هغمل | «هلکثود هروقح وا یبوط

 «بودنکر ااوغ««ندن کدر وریخ نورو ین هظ وفح

 «ردراو هدهدر هتشپ اهد رکن اف اف یرلن وا

 «كر هد

 ,ردشاوا عقاو هد ۰۲۵ هدو هک «ردرلشغا دیهش

 هر بان اهنصاندلالاک «لوا ندنموعه كن آ اةاتکوا

۸۲ 

 یو هجرت هزوک ۱

 ۱ هدنتل ] هعکشا ییعاش «هلب دصقم كل وس

 ایر قباچ كب « هلکمجوت ییالوط ندیبس رب

 تفقه

 هرا و وخ تسرق نام یرفاک

us وچ ارتشدو رد U 

 هراس دن یادج یا

 هراب وجز دروآ نوخ یوج
 ۳ یاد هد

 ۶ هراپ دصب 6 ارہکب ره

 هداز ا 2
 Me 5 7 ۱ یدنفانیدلا لاک

 و « هامه قيام » نالوا لور 71 تر هام

 رش اط ریثاوعا یحاص « مولعلا تاعوضوم»

 ؟شلکهاند هدنخ رات 40۹ «بولوا غوا كنه داز

 كن دنفادوعسااوا «هرزوا قلواندن-هدناسا ءلمجو

 اص

 لوصالا يلع و دعر و ؛شعا تموادم یخد هنسرد

 هرادکسا هدعب و كالس هد ۹۹۹ «هلسزادم رود

 «قر هنلوابصا 4-رلقلض اق هطاغ  هسورپ « ماش « 1

 « هلزارحا یی-هاب ىلوط ۳ هدنشراا ۲

 ندقدنلو یرکسیضاف لوطانآ لعشلاب اررکم
 ۲۱:4 رک
 هن رفس هل كنبناث ناخ ناڅع اطلس ناکشنج هد, ۰

 هنب رهش شاپ «بودیک هدنرلهناهاش تیعم هدنراتب زع
 هدکاتدوع 9 SC .هدنتلصاوم

 ؛شعا لاحرا هدرقاح-؛ا یهدنرزوا هنوط «نکیا
 یمماح اشا قشاع «قرهنللوا لش هتداعسرد یشعنو

 هرو ۳ نفد هتناب یردب هدنسهررطخ

 < هدع » 9 هیادهو یسهیشاح 9 و

 . ردراو یرا ر هلساونع

 یال "ات ءاو نیدح و و « مولءلا

 هجرت اظنا ی. 2۳ وضو 2

 ند فرط یهرادا یه رع « ما دقا / لا هجرت

 فلات كە داز یرکتاط شفل وا رش

 رب ردا ثح قدنونف و مولع فرص كنسي رع
 هش رضاح “ويش 2راا هک « ردراو یرصتخ

 3 ردشع ا هجرت

 ۰ ردشلفا تم ین هکر ت * هوش «ندنکیدتبا

 ¢ هد+سلا

 یرت ۰ یدرول را تم دخ رب قفاوم اه د هنس هیماع

 ساخت ) لاک ) 22 هاش 6 بول وا یرامتخا یو

 تاحایتحا گكزعامز «یدا هنلرا

 و نوا یرکسهیضاق یل امور 2

 یخد دهی رع ؟و دیصق لئاونع « هیر » . ید ردنا

 رک | س

 بس شات



۳ ۳" 

 |یناکلم زلان ندا لاک |
 .ابداو ندهسفاش ءاهتفریهاشم (یک امسایراصنالا

 هباتفا نکیآ هدنراشای شب یرکی «بولوا ند
 هدنساشنا ناود فاکوام شعب هدماشو ؛ شمالغاب
 هدیاح 9 شمالو هدنتلاکو لالا تو هنازحو

 «هرزواقاوایسض اق قشم د . یدیشل وا ةاضقلا یضاق

 مالسالا لاج)

 نگنا مدنمتنک «قرتاوا توعد درو 4
 .ردشعا تاذ و و دسیا هدنخرات ۷۲۷

 یئاسرو رامشاو تاشنم قوح رب .یدشعا رو

 ۱ ی ندلاقآ میش مع تراز و قالط ؛بولوا

 « ةعبراعبار » و یسهیتف*هلاسر یاد انا همهم

 ك «جامم» و یس هلاسر عر روځامو موظنم ها وذع

 و سیردن تقو یخ رب .ردراو یحرش هنمسق رب
 هک ارلاةلا» ىد اا لوغشم یحد هلا هدافا

 بانج حدم و ینیرک ذ کنهمظعم ٌهبمک هلناونع

 هک «ردراویخد یسهدیصق رب لصفم نضتم یو

 :ردوش ىع الشاب

 كاوها ناتسالا ةیر اب كا وا

 هلانغم یانغم نع دعاب ناو

 یدشرت قا و الا و سیعلا لاو

 كانعم كاتعم دهاشب یسع

 یسوم نارمع وبا)
 نا سس و | هعنم ن ندلالاک

eهسداو هع رش مواع «بولوا ندمالسا و  

3 

 « هدهبنضاب ز مواء « هدیط IR «هدثدح

 هدنودف و مولع ر

 ه داص وه هدا رات 8 ۰۱

 "اسو هدنیه «هدهحاسو هسدنه

 . یدیا قایق و
 ؛شعا مولع ل یاو ادشا «بواک هاسد

 مواع هدهیماظن هسردم «هلتع نع هدادغب هد ۷۱ و

 تدوع هلعوم «هرکص ن دکد تنا مەت یهعوتمنونفو

 *یس رک نر كن وا هرکص ندننافو كنردیو ( یو

 یحاص لبرا نالوا یسیردت لع «بوک هسیردت

 هلتبسن هبهجرت بحاص یسهسردم كنبدلانز ریما
 .یدبا شل ا ىنا (ةیلاکلاةسردلا)
 ناکنشت ندفرط ره < بولو رکی اف آ نری

 و « «نعالبوط هنسيردت ٌهقلح تفرعم و مع لالظ

 .یدناش 2ه الشا هلاغتشاهلساردت هدنف ۲ نو دن

 لصاو4لعوم ول اغلا كنیدیعو كنيزار نږلارخف

O EE 

 ىلع نب دج

۰۵ 

VAY 

 .یدیا راو ینارضعسم.

 یر بل و نوا و 1 . یدرازاب رابا 3 قم یسدنک ا

 | و مسش و هقف «هدوحو فرص ین! هدهب

O ORC 

 م ك ۱

 ردتعم 42م الک ۱ هن ۱ و ,لع «هدق دلوا

 یرلن و هدهصک رب هجرت یاص «هدلاح یی دم هلوا
E RSیسرا  SEATهل ضم او هفاک  

 و راعشاو تاسدا و جرات . یدیشهالشاب هسردن

 قوچ رب هدبایوب و یسالوط دب یخد هدبرع رابخا
 یخد ىلج ا و تارو قح

 < كال دوم و ار اصت «بو دیا ح رشو ققدت

 هبهجرت بحاص «نوجحا قمالک ۲ یتح یرلباتکو

 ندهروک ذم 9 ۳ هر و و « ی رلکدتا تعحارص

 « هرزوآ قلوا سومخ هرلث و «بوریو سرد
 یخدینیدلواش | هیشح و حرش ى روک دم

 هنوک رب هد همکح و هیضایر مولع هله . ردیوم

 ی هلم یخد ندقازوا ران دنا فداصت تام

 و ؛ یدرلردیا حاضیتسا ندهچر" بحاص «بوژاب

 مولع
 لوخدم هج داقتعا ینالوط ندنل افتشا ترثک هلا هلقع

 . ردشعا تافو هداصوم ه دنخ رات ۰۳۹ .یدیا

 كلسردم هدلصوم تفو قوحر یدانحاو دالوا

 حاضیا و تالکشلا فشک » رثاد هريسفت .ردرلش |

 "< هسثتلا باتک ح رش 5 هدهتف « « تالضعلا

 ف باتک ه « « وناقلا ظافلا تادرف» باتک»

 کج قطنلا نوع باتک » 6 لوصالا

 «هشاطالارارسالاباتک » هدنتیه “¢ زفأ تاک

 : ردندن راعشا*لج تب کاوش . ردراو ىلاغا 1 راو

 لا ذع عسط نم تک ام

 یاب ملک هرچه یرح الو
 1 تلح ۲ تلح

 ۳) | هيلا نب نیدلا لاک
 هدنحدم كنهسوادولم .ردیا هم «بولوا ندایداو

 هباسوم فرثا كلم «بولوا یرامشا قوج رب

 رب .یدیا

 هد اځ رات ۱۱٩ «بودا تماقا هدندصت تدم
 شلوا اوو باکو « شا باستا

 یراعشازاود كوو بم .ردشعا تافو هداروا
 لوا كب هدسان ءیداا یکن كنو «بولوا

 :ردندنراعشا لج تیب کیا رب وش .یدبا
 رک اب شیعلا ندا كحویص رک اب

UE AY et)قوق مرت  

 هئرم ین ىراردلا یر *ليللاو

 هرغازا ره ىلع وقطت ضو رلاک



۱, 
 هد یلیع با e بکوک و

 ا هراشب اسدلا الع قاع

 وک ھام نارا

 ك(یر) «بولواندنس ۱ رادیب نیا لاک
 بحاص دیش ریزو :یدیا ندا و اتم ا

 هس ندنفرط لبعاعسا هحاوخ یلغوا دل دا_مع ی

 هاو E كنبایر ف رب ان هحاوخو و

 | یرع «هدهسغو یاود بت ص .یدبآ دلوا رهظم

 ل EET قرامشا قوجحر هدیرلن ۷۵ 1 دو یسرافو

 :ردندهلج وا یعابر وش .ردررحم هدر
 یسعام ته طباب ۱

 با دنا زاب .هتفر یوم هک دشاب

 باک وت مشک هیدق نم وچ .تفک طب

 بآ هچو ایرد هج نم كم سب ایند

 ۰ ۰ ۱ نددمط اطخ هاشم

 ری لو ۱ ناسح ندلا لاک

 صوصالعو ی هتس طوطخ «هدلاح ینیدلوا م

 بان و بل رد

 هد و ا .یدرازا هدنروص زسلاثما قیلعتسف

 .یدیا لیدعم یخد

 .ردشعا

 ل ی تا لاک هم خم ولا :
 ندمولع راسو تادا ء«بولوا ندمالسا ءابطا ریه

 قشمد لیصحفلا دمب .یدیا راو یسهرهب یخد
 ؛یدرولوا لوفشم هلتراجت «بوحآ ناکد رب هدماش

 ترایز ندنفرط رباکاو كولم ءانب هتنامولعم ترثکو

 تعنص ؛تروقابا ام «هدهسیدرونلوا توعد هاض

 . ون لدا کلم لب یدرفساا كك هشابط
 «هدنکی دتا داشک یربک ناتسراع یاز ن ندلا

 ندق دقأب هناکتسخ نا هنن تدم رب هلتموادم هاروا

 هباروا كدهتناف و «قرهنلوا نایمت تاصیصخت «هرکص
 .ردشعا تافو هدنخشرات NN ؛شفل و ددرتم

 .الاو لاعلا بات ک ضع» حرش 2 6 «هأبلا ق ةلاقم »

 أ ةيودألا ا ا ةلاسرلا » «٤ سولا ضاع

 «ماع ان « یزارل یوالا باتک راصتخا» 6

 نمتایاکاا ىلع ییلاع» ۰۸ ءاقسنسالا ی ةلاقم

 یقیلاعت» ۰« طلا ىف قیلاء» ۰ 6 2

 « قحا ن نين لاسلا باتک راصتخا » « « لوبلا

 .ردراو ید هبط تاغفیل 5 هل راد اونع

 هم ی ]یدتجخ نیا لاک
 [۰ تعحاص هنسهدام

  N8تافو هدد مشم هدن رات |

  هدروکذ مرهش هدنځرات ۸۱ «بولوا ندابداو ام

  علطم » :

 ۰« تالبوات مست » و ىح را رب هلسناونع « ندعسلا

 صوصف حرش» « « هفوصلا تالطما تاکو

 هل رلن اونم ات ا حرش » .« مکذا

 . ..ردراو ینانیل ات

 ید ااا هدد هرق ندلا لاک
 لوغشم هلتغابد وه تماما هدنلاح لئاوا «بولوا

 هلع لیصح «هرزوا یمالشاب ندفلا هدمب «نکیآ

 .تدم زا هلبعدرا ییعرط دادءتساو ؛ شلیوق

 . شلوا سردم «بودا هلوادتم مولع لاا هدنف رظ

 ۹۱5 «بودیا سرادم رود لوصالایلع .یدنا
 زدن رک هدم) و لوا ىست هغک هدنخرات

 هد ۲ ۵ «بولیکح هاوزتا شوک هدهسورت یالوط

 . ردشعا تافو هد ۸۸۷ و «شعوط

 هدمولع راسو ثب دحو ریست .ردشمت ا تافو هداروا

 هن دلا دعس یح رش كن نع «بولوا یحاص لوطدب

 «یسهمواخنمرب هدنز رط « هینابهو » هدوتف «یسهیساح
 یاقیلمتو لاسر هدهفلتخم مولعو ی « اصلا تاقبط »

 .ردراو
 «تولوا نا ادا مظاما

 ادب :اسدا 0 س | كب لاک

 ا هللوا دع یسسؤمو دجوم ك هدافا دیدحز رطو

 ندکب لاک هدنداشک ا دج قیرطو یسانشردق هنره
 !یهدنسمدافا زرط کب لاک «هدهسیاشمک یرلبا

 « هغارا تلق تا هدایز اهد یقافالراب

 هنیراشتناو جاور تاهدیدج تایبدا رلیش یمادزای

 كکب لاک هلتروص و ؛ ىدا ش
 لمس DEEL لوصا و e رع اش دا

 ك هنسلکود هلوتعمو یهیبلع بولسا ۳1 ساس و

 | هدنرلخ رات ۱۲۰۰ تب لاک .ردشاروک ی هدخ كور

 یسهدلاوو یرهشیکب یردب؛بودیا دلو هدندامسرد
 دوحومتقو وا .ردندنس هبصق هجا وق یهدقل دژانرآ

 .ندراسرد یعوصخ هللا لیصح یادتبا هدبنکم
 - رکوا یایداو نال هجرسنارفو یسرافو ییرع

BEYاود هشمالقا ام باب تدم رب < 1 7  

 زالواش ار وهظ ی زونه تقو وا هدعبو ؛ شا



 هر هلا کیدلیا Re اع تایر

 یاروش اواو شا ب باج یل ریحو تبغ ر رظن كامومع 1
 قاس ه دعا با بصا هلا ءا تود

 داتا تالو زکر ۱ زفاس «قرهنا وصن هنخاف رصتم

 | هزئاس هنن هدعبو 9 هدف رصتم سودر «هدقدنل وا

 2 5 هورب زح هدنځ رات ۱۳۰و 4 شخ وا عاجرا

 ۱ تا یار .ردشعا تافو ندهراا تاذ هدهر

 .ردشل رب دیای هدهلمکم تروص ندیهاشداپ
 .یدردا صلخم ( قمان)

 | یسایس یرادتفاو ترام لوس لا ککب لاو

 |, 98 تاو هدر دن ید الم رس دن هلرل هلاقم

 ۱ . رول روک هدنرامشا نالوا نتمو قالراپ هدهح

 و «بودیا سوه هغ زا یرلب اشک ورتاستو هیاکح

 دارن و «هدهسیاشءوق هنادیم هلاطر جاقرب ندلیبق
 تراههر هدنتتس یسدا رادتفا کک لاک هادننهترت

 چازا
 .ارا هئوع «ندنفیدل وا لوادتم هدسان هاوفا «بول

 هدنراعشا

 ۱ وا هر وهم ی.هموظنمو هر وشنم رای ا

۱ 

 .ردنو تحاح هد

Eنرخأتم ( ن دجا دیسلا) )۱ شا  
 «بولوا ندهناغع یا ارزو

 . دمب و ؛ش هاند هدنداعسرد ءدنخ رات ۱۳۳۳

 س ا راد مد ۱۲۱
 هد ۱۲ 5 «بولوا لخاد هنملق ( هبلام «یوتکم
 و ؛ شالوا لقن هنتباتک شاب یسهبساحم هدیزج
 یقیسهنر هعبار هرکص هنسر و كاهحاوخ هد ۱۲ ۰

 یغیدلوا شعا چی ه ده رص وا « پودیا زارحا

 دقت ین هیس راف دی اھو ضعإ هلبا « همانمژ نازڪنم و

 نالوا تعع * هنارا هلن افس «هنس رزوا یا

 تاج هلتاتک شاب هدنتیعم كنىدنفا دمسا

 ۱ هنملق ترادص ءیوتکم هدبدزوف و ؛شعا تا سم

Ek 2 نارا نلک «دامسرد  

 روم هک ا یان اججرت هنتسعم ساز مس هل راه دازهش

 هنارا

 هلا هصوصخم ترومأم باخالا سح و ؛شلوا

 روک ملت هد۱ ۲ ۵7 هدندوعو؛ ؛ شغل وام ارعا هنارا

 نزاع توام هی اف دنا

 «ییوتکم هدنندوع و ؛ شعا)تعزع هرصم بناج هل
 هد۱ ۲ ٩ و ؛ شغل وا بصل < وام لاع ردص

 هلیمجوت هينا هرکص تدم ربو هلا" بتر هتسهدهع

 ؛شاردنوک هنبناج هرزج هلبا هصوصخ تیرومآم

0 

 لد لهاو فروع ا

 نیت هنتر اظن هدم و فاکم هد ۱۲٣٣ هدندوعو

 بصآ قوا هم هی یدنفا دعسا هنلاراشم نانل وا

 هنکآر دم را SONNEI شش وا

 هتراظن هم و I هلا لوا 2 هسر هس وا هنو

 AT یخد N 9 .یدنا وو نیت

 هل ه دی اح لوصا یکم هد هس )ع كالاع ءهلغأوا

 و ىکا ین اکم کەدايوزوا «هلب دصّم كجا لو

 - كیاپوروآ .قرهلروس مازعا هفرط وا «هرزوا كعا
 هدنراظن و هنس جوا .یدیشمزک یرلفرط کا

 ٤ شال وا بصن هشرافس فلز «هرکص ندقدلاق

 ترازو هنر هنسهدهعو شلوا یریغس نارهاعو

 یرظأن نواه فاتوا و فراعم
 «ریارب هلغاوا لخاد هنامعا تئیه تابنو لو

 لاف د هل مج وت

 قباس نرقو ؛ شفلوا بصن هننراظن نونا مرح
 -یعو هب هرم السا تاس دا توالت ا لاحزا هدنرخاوا

 ار هلغلوا فقاو یح هیسراف ناسل صوصا

 قوفو عاشو بم قا «انشآ

 روک ذم .یدیا تاذ رب

 ها اکم یراف ر هقشب

 یخد هه رع فراعم

 ند « همانهت تاضنبم و

 رب هللئا--ر شعب راد هبهیسراف دعاوقو یسهمان

 - رصع یابدا .ردراو یراثآ رئاسو رامشا لبخ
 .ردیراردب كنرلترضح یدنفا كب دیعس ندم

 روهه تب وش نالوا ناکدید وک لاک بسح

 : ردندنراعشا *هلج

 دیو كات تاعوقو رم ردناسنا

 درذکبزب یا هتنخ لاک تیا ربص

 اب ی 7

 ی E | هدازاشاب لاک
 وا ندهنافع ءاملع ریهاشم ن «هیمالسا تضشم

 یسیدنک «هلغلوا ندارما یدج .ردیاهنردا «بول
 ندکدتبا لیصح ی ولع ءینایم هدننوایص یغد |
 د ناخ دیزاب ناطاس « هلکولس هت رط وا زی

 -وب هدنتیعم نواه یودرا هدنرارفس ضعب كنین
 قیرط «هل.دسح یس هب رطف تسارفو تواکذ . یدیشفل

 وع ندرنسر «قزهالک | نی رابتعاو ردق كنیملع

 یکیللتسک انالومو هداز قرعمو هداز طخ هدنند

 كالع
 هدنسرادم شعب كلهنردا ؛«كرەدبا لیصحم لیمکت

 هد٩ ۲۲و یسفاق هنردا هدعبو ؛شمالشاب هسیردت

 4 1. “ 7 ۱ ۰ سا
 هدف رک تدم زا ‹هلم وډ هنسار دب هعاح
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 ۱, كل
 لر "هد ۲۵٩و ؛ شلوا یرکسضاف لوطا
 هنسیدنکي اسردم یسهسردمتبدلاراد «قرهنلوا

 هدیناخ نامیلس ناطاس رصع «نکیآ شلرو 43 دص

 نیقثاا یذمو «شلوا مالسالا جيش هدنشراا ۲

 شعنلوا بیست هنیراپدنک یفاونع
 «هرکص ندقدلاق ی دییشم دسم

 اد دوم یداماد یراخ دجا «بودا لاح را

 نفد هدنسهرطخ یس واز

 درک
۵ [ 

 هتک . یدنا

 یاب

 هد زاشاپ 1 ست
 ثر دح و رسل و هو

 یحاص لوط دب هدنتابدا هیمالسا هم ةنسلا
 مامان هفاشک هافرش ریسفترب برق هماع «بولوا
 « رییغتلا » هدلوصا ملع ‹«یج رش ه هیاده « یسهیشاحرت

 ات الوم 1 یجرشرب هلماتمرب هلساونع « حق و و

 ۰ یس هیشاح هنماتک ی :اونع « رولت « كنب دا دعس

 رب هلرلناونع « دیر » و راو ہدمالک

 هلسناونع «حاتفلاحالصا » ودرناعم مع ؛ی رشو نتم

 « یرلحرش هراونا قراشم و یراخ جګ «یسهیش
 یواح یی هاکشم لئاسم نداوتف هلا ونع « تامهم »

 . ردراو ىس هبملع تکو لئاسر و یل #

 قرهلوا هربظن هثناتساک كنب دعس جیش

 « هغللا طبع » « باتکرب هلئاونع « ناتسراک؛ »

 هقشب ندیو

 | هدنخرا ۰

1 

۳ AA“ 

 نالواییاپ كناعق تش د هل ما كټ آاةوکنم هجرت ۱

 ) اقا هداروآ هنس ترد . یدشلردنوک ه( یارس

 نا نیسح ناطلس هدنندوع هزبربت .هرکص ندتم .

 ةد رۇ رهش هنسادنل ندنفرط یریالج سی وا ۱

 كروي ن هاشناریم .یدیشل ری داب هاقناخ رب کم

 ح

۱ 

 ارتم ظاافلا «یناتک تغلرب هب ی.راف ندسیع هلساونع

 «ییاقخاقیاق د » نیبمیرلت رف یهدننب هیسراف ٌهفد

 ضع راس و یسهراحم هربنق «باتک ا هلساونع

 ف هرهاظلا مولا » و ۰ شمزای هرات عیاقو
 هللا باتک ین اونع « هرهاقلاو رصلا لاوحا

 هجرت هک ىناتك « هاب ص ىلا حشلا عوجر 2

 «بولوا قوحیخد یراهشا هدهثلث هنسلا .ردشعا

 : ردند هلج وا تب وش

 ندداتسا هشت یدل وا

 دل ات

 رهاظ ےک ادص ره

 ندداهرف ں شلاق هدشاط ردرتا رب

 ِ ( دوعسم ندلا ل لاک حش 1 خاور

 ! رعش مظاما

 هدرهلاءاروام «بولوا ن

 :احو ؛
 هدزرن هدنندوع <« راک ندکدسا ترش 3

 یرادمکح هلن :ٍ

 بحاص < هدنکب دشا طض یزیرب ناخ شققو

 و ندنارا ۰

 ز دم اشم رابک

 شتا تأشن هد رېش

 دز

 یافا ءهلتع نع هزادخ

 قاعف نشو ید ش نط و رابتخا

 ح
۱ 
۱ 

۱ 

 ییدشدوک

 ۰ ردنوفد» هدز رب

 رد ل همشرب «بول وا ۱

07 
 را با

i 
9 

 «بو دیک هاب كد دنوخ لاک شت هد هع وصخ تروص

 نوتلآ كر ۳ د 4 2

 و لب یار و

 سوب تدمر هد هلق 1 ناسد اتم هعاق) هدل ارج

 «بودیا تافوم + رات ۷۲ .روشوانام ین دلاق

 وا مهفنم ندزمآ هغ طا تب وش شنل. وس ةا

 زک «دراد كرزب شیر یدنجخ دلم نآ ) :رول

 رباکا حدم .(تفکناویم شیردص شیکرزب تیا
 « بولوا یوم ییدمایوس رعش الصا هدنقح

 رعش هنیربرپ « بولوا رصاعم هللا یزاریش ظااح
 .یدراردیاریدقت ینیرکیدیرب رهو «ریردنوکندنر
 :ردندنس هنافرام راهشاءلج راعش تققح تب وش

 دنلب زاواب دیوکیمو رح دشورخی*
 دوشام مهتیتاعددرک هفرغامردهک ره

 ی
 ندنفرط اشاپ نانسداماد ارد نادوف «هدلاح یاد

 ندهنامشع نو رخ ربهاشم

 هر هدنو اه رصد ؛شملل وا يدش هن ون اه یارس

 3 قرهنل را هدکاههک < هک واتس هغلااد ورق و دعا

 ناءعنج «قرهنازق رادتفاو تراهم 9 هدامل قوف

  هطانرغ هدنخشرات ۸٩۲ هدنرودیلا ناخ دم زاب ناطاس

 تلود گنسح یوم نالوا یریخا كنکر ام رها ین

 یانود « ها رزوا یعا دادتسا ندهبافع هلع

ا «قر هنلوا ماعا هثلحا وس هرن ایسا هلا نواه
 ۱ یارج

 كش هد ( افصاا هضور «

 : ینیدلوا یللاقص نوزوا كب

 1 هجاوخ ۰ ردب واح یراعشا هناف رام و یامان یاود ۱

 | اح رب هنحاتفمو حرش كدیس مر سم کو ام

 وا هلوک لصا نع «بولوا

 و نورق هدنلحاوس هروم هدم و یا شام

 مین هرم یلعبض قدرلبلک دنو كن راوآ هلا نوتم

 وا ۰ یدشءرتسوک قلرارابو تراسح هد داعلاقوف

 .ردشغا تافو هدنلئاوا یرعه نرق ی ےن

 یحن را کای راض 1
 30 و فرج ن .E E ۱2| هرز لاک

۳ 

 تار نالوا مظعا ردص هدنرود یا

۰ 
 e نه ری

۱ 

" 

3 
7 

1 



۳ OL OA O ON VOD TINE DRE BEGE. 

 م ها رز ۱ 3

 .اوج هن ردا ندنف رط ها راشم وا یروظ
 سردم ههسردم نانلوا ان ا یردنر ا

 ملطم وش .ردشما تافو هدارزاو شک اوا نیم

 : ردک: وا

 لکد ندلک رردندکدخ یدایرف ثالبلب
 لک ندلم رردندکلعل یناغقا كقشاع

 | وا ندنارا ءارعش ریهاشم ۱ تاغ لاک
 | هدتنانط . رد زا ربش ترول

 اه را یتراهم یخد هدنالدیص نف و

 | ناطلس مهارا ر بک هلیتخورف هیبط
 یصعت هدنصوصخ بهذم . ردشماشز هدننامز
 چ ر یهذم یخ ا كيلا راشم رادمکع «بويم وأ

 ی زس « ای هلا وس 2 نالوا ای هن کیدتنا

 نالف ابو نالف كزكيارس نوجا مدآ ناک هکمروک

 شعد « ؟ ردیمراو قرف هدنسمرک ندنسویق

 رکو و هديب چاق ر وش و روهشم یغیدلوا
 :رددبّوم

 هتفر تاج بصعت رد یا الا

 هوو کاو داب قلخ داتقا

 رکم (e قدز رب یهلبا زا لو

 رکب وب و . یدنام ىلع راتفرک
 دو وکش زا تبشر همه رک مو چ

 دنوا یایوج یرکش: وکیوچ

 هقلح .شیپ ادرق هک ماد با
 هقرق ود و داتةه ادا کی

Jبولرا ندناریا یارش ۱ لوا  » 
 ۰ شعا شناس ات

 رد 2ا تافو دب 3 ندکدع یناسقطخسو

 تب وش ی دبا راو راهم كو هد هم وس م.رات

 دو دکت وا
 ارئاج هدد تخد رونزا نشود یا

 اراور ورس ون دق هدناشت دلاخ رب

 نرف یح وا ) ڪک هداز رادرتفد ( ۱ لاک

 کا « بولوا ندنشارمش یرح )

 راو یرهث هلقلناوخ یونثم و یسهرم ندمولع
 هسلا شک مشت ۹۰3 یوم خب رانرب - یدیا

 .ردشمامهلوا فوم هنلاک |

 ا ؛ بول وا ندنسا رعش نارا ۱ لاک

 بوسنم هب یضام سابع 9 .ردبل ]

 هلناونع « همانسارء »نیم یتایرام كوف «بولوا
 ۱۰۲۰ .ردراو یدناصق قوحرو یسهموآتنم رب

۲ 
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 ذم ةموظنم تب یا وش .ردشما تافو هدنخرات
 :ردن دنسهر

 رکو راد ةصرع او نانچ

 رقن نیچدص دروخ نیتسا نوچ هک

 فاکش اراق نهآا ناریلد

 یانب ارس قرف زا  ضارقم وچ

 ندنیطاطخ ریهاشم (- میهارا ) ) اک
 ندیاغع ظفاح یعخ ن ۰ مسح «بولوا ا ج

 هرق هدنرق یارس هداز ناوضر .یدیشعا یک

 یععم « بول وا + داس کم کم ےہ ادضک |

 ۰ یدرولوا لو هل لا و خاسنتسا فررش

 . ردنوف دم هداشاپ ساق «بودا تافو هد ۳

 .حالص بولوا ندنرل هرعاش رصم ۱ ا

 -رصعم# تاب دفص كرا ی یدلا ۱ جک

 هب یرکیلا ن ا ندنن صاعم . یدا ندنر

 لج تب کیا وش ا <« بوزاب | "اب اطخ

 :ردندیر راعشا

 ادغ رک كرعش نم تعمس

 تفت ا 0 اع 5
 اهلعق ق راک ےس

 تیعی یرولا بابلای وهق

 چوا هلمسا و ندنخ ایشا كنيطويس ماما

 . ردراو یخد نوا هئدحم

 EE ۱ كىدمح ا شکن اگ اطاس یب و اق نان 1

 هدماتمو هتسر «بولوا ارد نادو هدنخ را 0 ٩

 فلس هباشاپ ندلارخ سورابراب روهشمو ؛شلاق
 .یدمهلوا مولعم ىلاوحا ٌةهیش . ردشلوا

 اشابلع» یخد نوجا اشا یلع ں ی

 .هلرویب تعجارص هنسهدام «( شکتاک)
 یاهبآ وس كەر واب ( 110000168 ) | .- >3

 هرتم ولک ۱ ی لاپ

 ۱۲ ۷۰۰ «بواوا هبصق رب هدنسبیف بونج
 وسنم قوماب “یس ۱ دادعا ی < ی هعلذ « یس اھا

 ینراجت كليا و ۍړاهن اق .« یرلهشراف زب هلناج
 . ردزاو
 نیایس رهاشم a ها ۱ ا

 هد ۱۱۵۱ «بولوا I ما و ]

 ۱۷۱و ؛ شرط ENE (وقل) گیهلافتسو

SSییاعش یایوروآ نکیآ ےک  



 و م ك

 ۳8 هدننرعم ی ربعس حوسا و كعل «بوزک

 و I : نا تحابس هطبحم رحم

 .ردشمر و کم تام ولعم ه دنفح هبنواح

 هدنغاعس یسهرف كنتسالو راکدنوادخ ۳ >

 هدشيغ ۴ كس سکیل اب

 مدنی ۳ EA ۳ ۰ كخفلاونآ و

 یس هلکسا و ۲ ندنلحاس یزفروک دیمردا قرهلوا

 عقاو هدهفاسم كاهرتمولیک ۵ ندیاح قآ نالوا

 | ی” هر زکلا ؛بولوا هبصق رب فس صف

 ۶۱۳۲ «هرزوا قاوا كرتو لسم یروصفو مور

  هسررلم رب «ینارش عماج « «یبهلع ٦ «یبیلاما
 ا 1

 «یساسیلکر ب ؛ېتکم نایبص جاقربو هیدشر رب ؛یس
alsطومالب «هوم «هتسارکو نزاع ٤ «یناکد  

 | وب هدرهیت برق هلحاس .ردراو یناجارخا هرئاسو
Î7 هدرنامز وص یمانمه كنم زیکد ٥ص ص قرهلوا هد انسا رش لامش  

 :ردشغل وا فک

 هتقشع راثا و ر هنار و اط

ِ ۱ »- 

 | هم هساهر ارت هک ه یساضق رک

 یزفروک دیمرداو هدنتهح بر كياول «ردشفل وا

 2 یرکیلاب ارش « بولوا عقاو هدناحاس
 رو 1 ه رغ «هلیساشق دی ز دا 5 اهم هلیساضق

 و اوت ندنتهح یوذح برع «هلز رفزوك

 اضف .رددودعو طاح هل.تالو ا یخد 09

 تکص ندهرق ۱

 «هرزوا قلوا راو لسم :الماک یروصقو مور

 رب هدنتهج بوذج .ردراو یسلاها ٩

 .هضراع زا یرلفرط راس «بولوا دتم رلغاط مقاط
 «بوقآ یاچ چاق رب ندغاط روک ذم . ردیل
 « بولوا تنم یسضارا ۰ ردنا قس ینسیضارا

 «یراد «قحرو «فالو I ؛هبرآ «یادغب

 ییاشک هلتابوبح اسو رص ٥ ««لرکوب «هلق «دوخت
 هک رولوا لصاح هرئاسو طرمالپ «موزوا «نوتز
 یرارادقم لبخ هرکص ندکدتا هرادا کام

 .روالوا جارخا بارش هليغاب نوتز صوص ا یلعو

 . ریشیتب یرلجاخآ هشيمو ماچ «بولوا هدیرلن امروا

 .راقآ یوص ندعم رب یا هدنس هب رق هڪ وط

 i یس4یلها تاناوبح ۱۷ ۰۰ «لوسف ۱

 بکس و رت.او تا ۳ ۰ 4 4 رور ۳ ا اک نک

 | ىب ۳۰۰۲ زکلای «بولوا

AAR 

 نا «نورف ٥ «هزا:هو ناکد ۷۲ «اسیلک |

 صوصخا ىلع «بودنا رشت همانتحابس رب لصفم

 : درب i هللا هود هدردق ۲۵۰و

 بتکم ۳۸ «هسردم ۳ «عماج ۳ هداضق

 : .رددوجوم یسهقیرباث نوا ۲ « نم رکد ۱۲۱ «ماج ۲

 ۱ ,A ۵ e‘ رغو هعور ص "یفازا ۱

 72 . ردعود

 .اضقو قاین رودرو كنتالو هموق 3
  بونج هرتمولیک ۰ دارودروو هدنس ۱

 «بولوا ۳ 3 كويب یزکم هیحات هدنسس

 .ردیکص ندهرق ۲۲ یسهبحان

 درجا س ةر زج :

 1 ۳ ها ۱ لار ک
 .هدام « نر ی < ریس يع "یلبصا ءالما ناب روک

 [ .هلروس تعجارص هنس

 اس هسوړ كنتالو راکدنوادخ
 مو كيه سور و اک

 هبصقرب یکم اضق هدنسانم یزفروک نالوا

 «هرزوا قوا مور یماظعا مش «بولوا کاو

 دام هبناسرت «ینایل مالغاص «یسیلاها ۱ ۷

 «یقدجسم رب هلیفرش عماج رب «یرلهاکتسدو ضوح
 صروصخم هراهور «یتکم هدشر رب «یسهسردم رب

 تا ۲ «یساسباک ۳ «یرلبتکم ثاناو روک ذ
7 4 ۰ r 

¢ a ساح ر ندقومايو یم هم زانا ددم | 

 ۲ هققد قوا نده بصق . ردراو یرلهاکتسد

 «بولوا هللا رب هدئرارح .لدتعم یبوص هدهفاسم
 حاشاب كیهلکسا .ردراو یناکماج و ماج مظتنم

 یالاخداو ندزولم هل بوک ی ندعم مورق یناجارخا
 تاجارخا و تالاخدا « بولوا ترابع ندلورتب

 .ردهدنراهدار ارل ۱۷ ۰۰ ۰ یلراجحم یونس قرهلوا

 اف ر خب بولا هبصق رب یکسا كب ك ا

 زد هر نیحایس فورعم هک د ( تونوغرآ (
 وک ام هدعإو E ۳ لدنف ی ط وک )

 ۳ نادنف رط بلبف لغوا كسو رتهد ندرل لهب

 (سابیسورپ ) نالوا یسیناب_كنهسورب ید
 ۲ یونلوا ا ندنفرلط كيوت «هلدفل وا كرت
 | هرامدآ هس ور ) یدنکیدک هنطیص كرلىلامور

 کیدمش . یدشفلوا هيم ( هسورب ییحاس ) ینعی
 بید مسا كلوب «بولوا (ویک ) یمسا هور



vt oor...اس ۱  

 و م J ۳۸۸۹ 3 مك 1
 رت «هدهسیا راکرد یماشم نالوا

 ا 7 و ۳ ۵ هوم هترش | یزاف ی یا هجو هلکنوو
 ف هدنخرات ۷۲۳ هدنامز ناخروا ناطاس
 .ردشفل وا قاحملا هبهیافع كلام «هللا

 لا اعا سوسو ر ياد ف
 -هز زح هبش نور زول «بولوا عتاو هدنتهح قرش

 لداوض كنم زفروک كاک هلسهلام قون كتس
 هلامش «هدلاح یتیدلوا ترابع ندنسهیقرشو هیلاعش
 یوکرازاب 6 رش « هل س اض 5 مولا كنزلف رصتم دیه زا

1 
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 «بونل و نایل و هبصق نالوا یانمه هدنق رش یاتنم

 .روبنلو یس هلکسا هسادم هد وه دنساب ودح لحاس

 نالوا اا كنلوک قبزا ی نسا |
 هلا هلکَسا « بول را بصنم هزکد یاح هاو |

 كلوکو

 . ردراو هفاسم |

 كارت ونک ۳ ون وا یس رع لحاس

 ىنايل مالغاص كا كزفروک و
 كل شوا داا هل متهح یا 5 هب هس و رب « هد هسذا ك اک

 ا رهشیکب بات هنغاعتس لرغطراو
 یساضق هادم یخد اض «هلساضق هسور سن

 یخد یوق ريا زفروک و .ردهمادم ا

 .رلرد |
 | 1 .رداعاحم E ه ص ص و یزفروک كکو

 | برق هنفصن «بولوا هدنراهدار یدک ۰
 هدررا-24 یرواسم نام یروصقو ملسم یرادقم

 . ودح كلي هح أ . ردب واح ییاها ê | هب رق ۱

 یدواح ییراجاغ | نکر وک هدنغاط یانوک یهدش |

 یرلتیج بونجو لامش .رد بک ندشمراو مور

 .ردټرابع ندیضارا زود هج هتروا «بولوا قلغاط

 | هلرلنامر ءا یخد یرلغاط «بولوا تبنمكب یسضارا
 ۱ «بولوا نوتز یلوصح یجنرب كا .ردروتسم

 ۱ را هوم اسو موزوا . راقبح یاب نوتې ز لتیلک

 توط .رولوا لصاح یخد «ءونتم تابوبح هاو
 كرا ندنفرط یلاها «بولوا قوج هدیرلجاف

 «قیتسف «ماچ هدنرلنامروا .رویلبراقیچ یمهزوق
 «بوالو راعثا راسو جاغ | هرق «نکروک «هشيم

 هلا هدا رک رادقم رب ندنرلن الوا برق هلحاص

 هلوساتسا «قرهنل وا قاغا روکو « «عطق نودوا یلتیلک
 «كیک « زوموط « یا هدرلغاط .رونلوا لک

 غاط «یقسرو «زودنوف «یلت «لاقح «تروق

 رویط هللا هیشحو تاناویح راسو قشو «یسیدک
 تاناویحو یرلاعرم . رونلو یعاوا كنءدیص

 ۰ ردقوح هدیسهیاها

 ما اچ

 و ندنیف یابتنم كاوک روک ذم «بولوا
 نالوا یمانمه هرکص ندنابرح كلەرتمولىك ۳
 .رولنکود هنب زفروک كىل هدنناب ك هبصق

 كن زیکد 6 ص ص

 هدنتهج قرش سس | یزفدوک ك لک
 نوربزو الاعث «بولوا یوفرب دن یغوط هقرش

 « بولوا یمک |

 سا هل نیرهش ( ق) یکمدناریا
 .ردیسس را میدف

 قا هيهات وک كنت الو راکدنوادخ ۱

 ۰و «بولوا هیحأت هد دیس اف و 

 .ردراو یرانامروا مبسج «بولوا تادنم یسضارا
 هزارک «هنشیو . ردتعارز یخدعت رادم كزسل اها

 ا . ردقوج یرلهویم یک الا «دومرآ
 هضا صا شعل ه دنس هریسم یهو عقاو هدنراطسو

 قوح یآ هدنرغاط . ردراو هالا 14 عفان

 . رونلو

 كزت الو سویس *

 هدنعاعس هسامآ ییوک یجاحشو

 یزکرم اضق هدنبرغ هرتمولیک 2۰ كن هيساماو
 رو ك هدشر ؛یمماج ۲ «بولوا هبصق رب
 ر هدهفاسم قلتعاس رب ههبصق .ردراو یاکد چاق

 نیکن ز تب هلیتقوهک «روینل و یندعم نوشررق لیس
 انک كلر دملا ندتلود تاج «بولوا

 ندنفرط اشاب دم ییروک هبصق .ردشفل وا دارت

 كرلاراشم یرلهعشچ و یمماح کیا «بوتاوا راما
 . ردندننارمخ

 یزوا دی اةرش ی. .اضق ین وک یجاح شوک
 هل راضق قحناثعاب رغ «هضوح الامث «نوفزصو

 < ه دااح یمن دلوا دودج هل الو در و اب

 ۲۹۵۷ یسیلاها .ردیواح یهر ٥٤و هبحات ه

 مو را سم ی ۵

 تنم كب یغاروط

E 

A 



 و م ك

 «فالو هبرآ «رادواچو لوبقم كپ ینادفب «بولوا
 ریونک «یرهج «شاضشخ هلتبوبح راسو دوخت
 . رولوا لصاح هراسو

 ندای لر ی یک ا ؛یک

 لعن هلا هقوط کال همش د هل عیاذص .ردئرابع

 قامرا لیزق .ردترابع 0 یکی زواو

 ییسیضارا تیاضف «بودیا دیدحم ینسه رغ دودح

 .رولنکود هغامربا و یک ه راح 1۳ ندبا یس

 مش 1۹ لخاد

 ٩ «ناخ ه «ناکد 1٩۰ «یتکم ناتسرخ « و

 «نوبق یسهبلها تاناوبح

 ناز  ° EEEلوس ۲ . « عماح «

 «بر رذلو نامروا کیا .رددوحوم هراس و ماج

 هتسارک رادتهر هرزواق عزل وا فرص هدننو رد اضق

 ض») ه دنس هن رد اضةنط .رواوا محو نودوا و
= 

 99 هداضق زک .ردراو هعلبا رب منا هضاما

 . رول رو ۷ رازاب , لوک عج هتفه

 فر وز و دز امس 3
 1 رو تر ی ۱

 عفت ص و هدنم وذچ هرتمولیک ۱ ۲
 «بولوا هبصق رب یزکس قاس عقاو هدلحم رب

 شموک كورتم هدنراراوج IRN ردق ۰

 یعافترا .ردراو یس هم دعم هام ضد و تا

 .ردمالغاص «هدهسیا قوئوص یباوه هلریسح

 رش لام فی

 ی بونج «تیکلک اب ونج «بولوا ترابع
 «هلبرلاضق لوروط ندنفرط یی لاعش « نارش

 نوزرط هنب یخد ًاترش «هل.غاعنس نوزیرط "الامش .

 ندنف ق واول یس اق هز فحش ورک

 ا یییدل وا دود هلت الو مورضراو یغاعس

 ۲۹۸۲ یسلاها .ردیواح و هرق ۹٩ و هیحا ۲

 ی ۱۷۲۰ و ملسم یس ۲۲ ۰۱۰ «بولوا یک

 «بواو! قلشاطو یلغاط یسیضارا .ردینمراو مور
 كي یسلاھا اذهعم < و یررب تعارز لباق

 هدررب برصو هدنراهرا كرلشاط «بولوا ناقشبلاح

 هدکمریدشیت تالوصحم شمب «قرهجآ رلهلرات
 یناک هکم ر دیک و یلاھا تالوصح و «هدرل هسلا

 «نکیازو کا ندا شوک او ا
 هلقلبحماط هدرلرب راسو هدنام یغوج هدیدمش

 هراودهدگخا نه

 تالو نوزرط . 19 و
 ك ترد ندیا

 ۳ تالو « بولوا یس ون لا و یر

۳۸۹۰ 
 ۱2 “امش ,e زکلا نابلوا ییحاس

 «هلیغابنس نوزیرط سفن لدنرلتیج یرغ و قرش
 ۔اج یلوذ> قرش «ساویس ندنفرط یلرغ بونج
 یسضارا .رددودحم هلرلتالو مورضرا هدندنبن

 «نوبب هیت :یرلغاط هعلشاب «بولوا مفتسو قلغاط
 «یغاط روواک «یغاطنج «یغاط زیلا «یغعاط داره

 . ردهراس و یغاط فالرق «غاط نا ءا ردات

 ارسال ام مس

 نوزبرط «هرزواقلوا بصنم هزیکد هرق هیرغوط

 تیکلک یراوص ك
 بص هغامرا لیتش هک رو دیا EE یر

 ,ساویس «هلایرج یرغوط هرغ «هرزوا قلوا
 «هدهسیا ترسو قوئوص یساوه .ررک هنتالو

 یرارب قنیوق شمب هعظونح زکلای .ردمالغاص
 قدکسا یرارب كخاعس .ردکلام هاوه لدتمم

 رثکا « بولوا روهشم هلرلتدعم شوک یر

 و« یراندعم رقاب و نوشروق یی هدنرلفرط
 «نکیآ هدقل وا جارخا هلتیلک هلیتقو رلن و .ردهدقفل

 . افلوا ف زونه هله .ردکورتم یرثک ۱ یدعت

 ,یس هیلها تاناوبح .ردکر ک هسلوا قوح ك یرلشم

 ,كنیضارا هسیا هتءارز .ردنرابع ندیک هاش شاو زا

 و رقف یژکا كنرلاها « ندننیدلوا یدادعتسا

 روب هترجه هلنطو كرت «بولوا راچود هترورذ
 رانو «بولوا هقوچ یراهویم زکلای .راردهدقلوا
 هرلحم عیاذص . «ردلومقم یرادومرا زکل اب هدهدننابم

 «نکیا ۱ ترابع قدنلاععا ۳ و و

 و وا یو وا «هنرز؛ا ق ۳ کوره كرل دعم یدعش

 ۶. ىغا قا او هریغذ یالاخدا
 كرا دعم هل تق و یرانامروا

 اق هدنررب زا كب «قرهنلوا فالتا نوعسهباذا
rehءور كغاعس .ردهدقاوا فات هنوکن دن  

 لو یا 0 ا ا ناو کسا یسیلاها
 عور كي دة ءیناوب یرلقدلوا شم لوس كن رادادجا

 زد هور ناناوا ماکت هد راته وب هک« رلر دماکتم هل طاغ

 ۱ تیکاک«لوروط ءهناطش وک : قاس .ر ديل رف ق وچ

 الا هبحان ۳ «پولوامسقنم هباضق ٤ هلبرلم-ا ناریش

 | ارلن و هک «ردنواح یب یلاها ۱۳۰۰۰۰ و یه رق ۰۱

 ور ۱ ۰ درو ملتم ی ۰

 ندبرغوط یمهزاج هایم

 ده تسلپ وح ةو «ررک هنغاڪس

 ا د

 - ردتراع ندد سرد



 5 ۱ و و ها 7

reهب هثالث بهاذم هدی  

 و هدلاح كجهلنېد ریوک كجوس یرازکم اضق
 ۱۳۱ هدنلخاد قاعس : ردکچ وکم هدیرهرق

 ءاساک ٩ ۵ هکت ۳ «هسردم ۸۰ «دعمو عماح

 «ناح ۲۷۰ «نمرکد ۲۹۲ «ماح ۲ «بتکم ۷
 هیشچ ۱۰۲۳ و هزاذمو ناکد ۷۰ «زورف ۶

 ۰ ردیتم را

 .رددوحوم
(Gemünden) 1یراقو تانایرتسوآ  

 ( قوام ) و تا را اندن
 كنساضق (توکاقلاس) هدنرژوا لوکو یره

 «بولواهبصق رب یزکر

 «بولوا ندرلهیعاش رومشم لا ۱ مکی ۳ ۱
 یزق كدين اتسغاد نال ىلع 8

 ی.هحوز كرداہ ناخ ندلا یزاغ هلودلا داقعاو
 : ردکنوا تب وش یدنا

 بل رب ناجو دلاچ نابیرک نوخ رب لد و زوس رپ رکج
 مراد" یه هک یاو "بیا

 هو نکد کات دنه (Kanara) 1 راک

 ساردم هدنسپرغ لحاس یس
 "الایث :«بولوا قاعتس و ا ر, عبات هنسهرادا
 زیلکذا درو ام و هابسهطخ و ا هزکترو

eesردراویسلاها . 

 هام سق 2 هنتموکحا

 هلا ناصع رم ید 1 کل ابلم ابوتح
 ۰ یکاو ۰۰ یو هیونجندلاع .رددودحم

 ٩۱۸۴۹1۱ E تولوا ولک

 *لسلس ( تاک ) ۰ ردرهش ( رواکتم ) یزکص

 رب ندهلدس وب « بودا قش هنو کلم یلابج
 : ردراو نا جات ر .زیا هلحاس رلباچ قوج
 راس و روب « جر «بولوا تبنم كپ یغاربوط
 ۰ رامات , راعشا تمق ید شکن کا لاد س "هتل وصح

 ك كب ینراجت .ردةوچ یسهیشحو تاناویح هلرالبف
 دف ے.رات ۱۷۱۷ .ردکاشیا
 « بودیا طبض ییهطخ و ناخ ىلع ردیح یک ا

 . یدششا لق هروسیم ییرادقم ر كنسیلاها

 . ردشفل وا كرت هنتموکح زاکنا هد ۹

 ر نیصح نن — دن ۳

 و ندا at ۱ دات

 ىلغوا .یدیا ىنيلخ كبلطملا دبع نب هزج ترضخ
 ضعإو «شفلوب رضاح هدنسازغ ردپ ریارب هلدئر

 ۵ دنس د ارم

۳۸۹ 

 . ۰ هلیسهطخ روسبم ترش
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 رکبأبا ترشح .ردشلا تاور هضرش ث داحا

 هدیرعه لاس یځ ١ هدننامز ( هضر ) قیدص
 .ردشعا لاحرا هدنشاب ٩

ie ) ۲ ۱ EEلحاس كاتس  
 كيو نالوا ییانمه هدنتسش لع

 هلکساو رهش رب عات هنس هرادا ساردم هد نجا

 هرتاموسو برعلا ةر زح «یسلاها ۱ ۰. ۰ «بولوا

 ندرالزیک:روو یراجت كلشپا هلرلفرط راسو

 رل داق هلیتقو
 یزک كتاود كجوكر روتأوا هرادا هلدتفرعم

 رو هدنسادتا یدالیم نرق یکتا نوا «بولوا
 . یدیشک هناعبض ار لک لف و دا رللزک 7

 .یدیشقا حث یرپش «هلحارخآ یرل و یحاصوست

 هیحتهج (_.لم : نوک اهدا دا رازلک :ا هد ۹

 .ردشفل وا داخلا برا راد
 هاشم ( زقصلا حرفلا یا ی دم 15

Eا 2 ا  

 هدنسهر زج هیاع” نع هباقص .ردرومشم هلیبتل
 تافو هدناهشصا متر ۵۱۰ «بودیا ی

 لوط دب هده برع تاس داو تغاو وحم .ردشعا

 ار هش لنافع یره لر

 .هح)ب رادراو « بولوا a ا |یھانک
 هل ا دیس یس رمع شوت او «ر دیدنس

 ردکزوا تب

 رارآ ناچ یهنیس بووای هک رار مت

 . ردراو ىس ەھ كح 1 4و

 وش . رو دشم رخ

 را را نا ودح 4_مشچ بوک هد بط رد ر ضخ

 هیحأت ر هدر هبط ر 1 و ۱ یا

 رک هم ه ده ع 0 وا

 (هناہماق) نالوا كوء د ار حص و ريق رسا و بولوا

 ۹ اونا یغیدل وا برعم ند

n ایا Cor 
  ) Ker ( 3قرش بوح تهرتلکنا

 بولوا ىلا رب ناک دی ل «
rr 3 2 a 

 بونچ « هلزکد لاعث ارش «هلیرهن هسیمات الاش
 ما( روشن ) ید اه او لود
 وا هرتمواک ء کاو ۰ یو .رددو دج

 یسضارا ۰ «بول

 «یراقلق اطب هدنرق یسارم هسبمات «بواوا فلتخم

 هدنتوح بونحو «یرلهبئو یداو تبنم هدنراهتروا
 هیعلشاب ۰ ردیرک یییانص . ردراو یرلنامروآ

  NAREردراو یسیا اھا .



ES 

 « هروود «یرروتناق «نوتسدم : یرهرومعم
 ۰ وگو او جو رغ «رتسحور

(Kenneth) 0ندنرالارق هیجوقسا  
 ۳ < یسجرب «بولوا ی هک چ وا

 ییعکیا 6 كد هن رات 6 ندنسپ دالسم جرات

 لند ا « هب ۷ لند ۳

 کیا. و مکح كد هنخم را ٤

 یجنرب « بوراقیچ ندهجوقسا یرازملک:ا هلرلت کس
 یسعچوا ؛ شلوا کاج هنف رط ره كت کاو قرهلوا

 عضو خدنیناوق ماطر «بولاچ هباغ هرایلءقراهاد
 . یدیشغا

 هدنو « بولوا هدلب رب هدسا دنا ۱ ۵ 0
 لها هدنسبرعه شارا ۰۱6 )

 عرقوهبراحم رب كوي هدنسهرا رال همناپسا هلمالسا

 1 .یدشلو

 ہدیا امش یاش صا (Kentueky) ۱ کوتنک

 هک < ردرم ر هد+عت كلام

 ندرباج قوسچ رب یا ندنرافاط ( دنالربموک)
 هدنس هتروا كدر روهچ نالوا یادمه «لکشتلا

 هدنروص رب لقشالوط ك هی رغ لامش

 r at ۰۰ ابرقت «قرهقآ

 ۰ ۰ ییغاشا .رولیکود هنیرپن ( ویموا ) ندلوص
 او دل اض :هناغس رهس ینا هرتمواک

 هدنلاعش یاقتمآ Kentueky( کو تن
 ندیا ار 0 ۱ وتنک

 ندا نا رح ندنجا « بواوا یر كرلت روهچ

 اک ار هک لما: كار نالا

 6 وهوآ هلئسارم ویهوا ندنتوح رغ لامشو

 یغیدلوا o ندنرلت ر وهج سیولاو هنا دنا

 ندد وج تووع «ایقب حر و یر برغ «هدلاح
 یروسمیخد رغ « هست اتش « اینجرو قرش

 ندشروهچ كوص و . رددودحم هلب را تبر وهج

 ندنترویچ هسنتو هلیسارحم كنمیظء و

 هدا و ۲۲ ۳2 مداح كاهرتهولبک ۱ ۵ ۰ هسلا

 متتسم طخ یلامش ضرع ع.

 «بولوا هداکشرب مظتنم ريغ هبش همام .ردشلرآ

 و ٦٥۰ یو هبیلواح برع ندبل ام قرش

 زکلا نو برغو ۳

 ا ۳۹1

 ید

 هلص ورفم

 1 ه دنتهح قرش

 " هلا 1 و .ردهرتمولک

۲ 

 شمهمروک

 E ۳ و dl ٩۱۵۰ ۸۲۵ و
 میرم EON ینه طس E «بولوا ك

 رہ هک راد شک ۲ AoA ۳۲ ۰ یسل اهاو هرتمولیک

 .رویشود یدک ۱۸ هنشاب هرتهولیک بم
 یرلغاط دنالربموک هدندهدح ییونج قرش

 كکو كلا نهلساس و ردت هن ره «بولوا دتع

 ندنرلناب هده روا زرایم یهرتم ٩۰۰ يراهورذ
 رلبداو نرد قاط رب هدنرلکتا هریک رامنا نیا
 .رور دنازق یسهرظنم رب قلغاط هته وا «هلذجآ

 لاش ینا یاسیسیمو وهوا ندهروک ذم دودح

 «بودبا لیکشت لئام مع رب یضارا یغوط هغو

 -هنلوا دع هووا هدایز ندرباب «ندنفب دلراز | كي ناليم

 هلرل راح اسآ دمز هلس نیشق راهو وا عساو و .ریاس

 ردق هیمرتم رب رلتوا ون هعلک رام «بولوا روتسم
 «ندنیدنانوط هلکصچ رب یئام یرله «قرهنازوا
 کام زراو .ردشلو ترهش هلبسارارباچ یثام
 هلکرخو نومق اح ندا ل کشت ییس هع تور

 دهوا هدنرا را لرل ول .رویلوا یعرم هنرا بروس

 د نلاامروا ضعب یواح ی لحاف هشيم هدير

 ۳ 1 ییدناشیا بولبجآ زراو .ردراو

 ۱ . رارریو تالوصحم یلتیاک «بولوا تبنم
 E «هدهسروینا وا دع تانم مغ ېته> برع

 قبس هقول «بولوا هلتیسن هنرارپ راس یلاحو
 كر هعفد قوح را ره هدنهح ول . رداکد تام ربغ

 ا تحت هدهفاسم یلیخ «بولاط «ن ۶ا

 هکر ویچآ یرللوب ناص قاط رب هدنتل كرب

 قاط ر هدنزو رب ی همفد قوح رلنو

 روم یرلضمب و ؛رارویقارب رلقدنخ و راروقچ نرد

 اقا رب یار یدتلآ رب «لنموروق هنامز
 تومام روم «بولاق هدننروص رلهرذم بیر

 5۹ ۲و هدنلوط هرتمولک ۲۲۰ هلام رفت

 [ردهرانم رب مسج هدش اعیتسا کم نولم

 2 هر اعم

 :N ۰ ۰ ىسدضعإ هدر وقح ا . ردندلیبق و

 اهرتم نوا زکسو هدنتسو ییا ص مود

 کرد هرتم ۸۰ هسلا هدنراضعإ .ردهدنکلترد

 كن راضم و ؛ شمامهناو یرلس د «هدلاح یکی دلشا ر دق

 3 الک ۲ نادتسعتاروک ییدشا ناارح وص هدنرعق

 هطلاب تکلع و لوا ندزا- و رامعا .ردهاش

 3 ی دمت «بولوا روتسم هژرلن امروا
۳ 



 ا ۳

 نالیجآ یرار تبثم كلا ردروتسم هلرلنامروا نصف

 یلتیلکو هریخذ با ره هدر و «بولوا یرر

 - .رد,دقنلوا عرز 6

 اترا يیسيسیم اما و ی-هراج هایم ۳
 س۹ رع دودح كنروهچ هدلم كل رتم ول 8

 یمیظع رهن ویهوا عبات اکو «یک ییدشبا لک 1
 E E هدابز قوام را ۰.۰.۰ خو 1

 . ردنا بیقعت یدودخ

 هنایرج یرغوط هیبرض لامش ندیقرش بونج
 :یرهبالشاب ندقرش رلنوب .رارولیکود هنیرهن ویهوا
 نا « قوت « غنیکیآ « هزم ول مات وار .یدناش

 ( دنالرموک ) زکلاب .ردهراسو هسف «روو

 بض ادتبا «بویقا نایرج هدنماقتسا » یرپن
 هنتروهچ ( هست ) قره یرغوط هنو ذج

 لوخد هنترومچ ) ی هاب هدمبو 07

 یرضوط نع لاعش ایزاوتم هلن هسنت هلبا
 وهوا -رولکوذ هنر ویهوا روک ذم «قرهقآ

 ندزبکد نوا یافس ریس تدرار ییسیسیم هلا
 هدلحاس اندام یرومچ یون ندنفیدل وا یرلقرف ۱

 لدنایلروا یک. یهدنزفروک هتیسکم ات «یک شعا
 لصاو هنیدودح یوتنک هیسار ییسیسیم راک

 هعاو یدارم توبهوا هلروک ذم رنو «رولوا

 یاهم «دارهدبا بقعل ییسهبلاعشو .هسرغ دودح

 ت(هنش) هتشب ندنو .راقج ردق هنسلاء قرش

 یرالحم كالهرتهواک ۳۰۰ ۵ ( دنالریموک )و ۰
 هدهلب.ةمت یتسارم كرلت و «هلذلوا اص هن افس ربس

 .راقیج زردق هنرلتروهچ همابالآو هزت اقس

 كدرتم ول ه۰ ییک و ۱۰۰ یک كراها رگید
 هی و و «بولوا ماص هم رس ردق هلع

 هات لصتم هدنا رادرق هدشلخاد كتر وهج

 لدوسا یراب ج ٤ قرد یرلن امود رواوو

 .رارو دا دس زت یتایقرت كتءارزو عیاذدصو

 «بولوا فیطل كبو لدتعم یاوه كنکوتنک

 كوصو كلا ؛رروس یآ چ وا ًاردانو ییایراشق

 «هدهسیا فاعص زار یرازاب ؛ردازوکكب یراراه
 هدنر وص قح هنت وط هاصعاو قج هبم هناوا دم ترارح

 نازيم نزا هدلیو زیول نالوا یزکص . ردلکد

 .ردلوخأا می رس اوه قجنآ .ردهقیقد ه هللا هجرد

 یر
 ا

 E ما یاس

AF 
 هرتم ۱ یسطسو دح جد در وا ناقاب یونس

 «هدهسیا تبنم یغارب وط و A ۲۰ هلا

 تننم كأ تیهعمتحم كالام «هرزوا یفیدلوا عياش

 مدقت اکو هروک هنسنج تنالوصحم «بوداوا یرب
 هنالوصحم نوو کلا .ردقوح للم ندا

 لصاح هدهعمتم كالاع نوت « بولوا دعاس كلم

 لصاح هدنروهج وه یسکیا هدشپ توو نالوا

 هیولیک نویام زوب نام ینالوصحم نونو یونسو
 فالو «رادواج «رص« .هرآ «یادفب .رواوا غلاب
 تاحرد ندرت روهچ زا هه ال وصح توا و

 عورزم_ییصن قجتآ ك:سضارا .ردرک ةد

 اذه عم < شما از وه ید فصن «بولوا

 هداز كا «بولوا لوغشم هلتعارز هعلشاب یبیلاها

 ES اع فرش .رارورو تمشا هتعارز

 روک هوا ترابع ندهیمغ *یخارا یمظعا مش
 یرادقم ناناوا جارخا «هدهساا قوچ كب لدعم

 هدیراندعم راسووتن- «ر )0 ناز ز> كب

 ناف لو كي
 را

 افا زون «هدهسا 2 وا

 هر هفت ضاماو یس ۹ےس دعم هام

 كپ یرلهجا عفان
 شاق هدنادیم

 هلبریت كنبرلوص لوک .ردقوچ

 رانامروا .ردقوج هدیرازوط
 ماج قجنآ «بودا رتس ییعش درو كتکلع

 يشير ولا تاب هب هتجا رک 4 ندنفب داوا ریس یراسنح

 «كيرا هتشب قدراه اره | كسکوت .ردتو یرلجافآ

 یواح یرل+افآ یک یا نا «یربعیا دنه

 .ردراو ید یرلتلزاس قو رو یرل-قادااح
 ترو« «بولبرو تمها یخد هبهلها تاناوبح

 رب «هروک هقیتسناتسا کلوا هنس چاق رب :هدنلخاد

 «زوموط هدایز ندنویلم ییا «نووت زواعم ییویلم

 هراسو هلکرخ ۷ «ینیم ۳ ۰
 كلام ہود

 تاحاستحا

 هلبراضعسا تیووت هیجاشاب «بواوا هر وک هب ها

 رح تع رس و تو یر" ا.ردراو

 ید یا .ردرلما كا ك هممت

 «كلیعدعم «ناغاید ؛«یحارخا ورا فلک رکد "
 یراضع-

 ندرا.ش

 ی.هسام قرط كج هل هیاشرا رواو .ردنرارع

 vi مصح
 ب لآ

 E لحرو همر دصاب سل ف ول ام

 وک یلاعا هفلتخم تاجوسنم هلا كلساو

 كراك زود لاو لاددص و «مرتمواک ۲۷۲۰۰ | ۲ .نتشیقو هرد ۲۳ ییطسو دی 8
 ندهرتموایک ۱۰۰۰ یخد هام قرط یبداسهاشیا



 ج ن ك
 ثكترویچ هرزوا كلشیا هدرارمن و .ردهدایز

 نکلی زو چاق رب و یرواو هدایز ند ۰
Eهدیرلطخ لو ربمد هقشب ندنو .ردراو  

 كطوطخ و لوا هنس ۰ ندنو «بولوا قوح

 هر ی دیش .یدرولوا غلاب هر هرتموایک ۲ ۲ ۰ یو

 .ردزس همش ي هلوا شما ففعاضت كرأدةم و ردق

 دیازت وو «هدهسیا مد ةر ادام یدلاها

 «یک یفیدلوا هدنرلف رط ضعمإ ۳ یار هعم تالاع

 .ردهدقلو عرف و

 ۲۰۰ هم هلا ۱۵۰ ۰۰۰ دیازت یهئس رپ

 طب لک زابل اسوارف روم دخنم هوا فک

 . یدا یسل اها عو

 ءزىلکنا یک و یجز یرادقم رب ك:سلاها

 ندنرارحامه ایوروآ راسو یهدنالرا «یهجوقسا

 نادا هلئدم هننس 4 .ردیلاش مآ دلوتم

 یجردت «بویلوا هر ندرب

 ترابع قد تک ۴ ۰

 روذلوا

 هنس ۲ هلتایعا یه رب منو ناداضعا ۸

 سلع ر کا ندنومیم ۱۰۰ ضعنم هلتدم

 ,A لاو دکل رلن و .ردراو یاو ەم

 ترومچ لردنا باضنا یرومأم راس و ماکح

 .ردیسفنم هیاضق ابو قاع“ یمب قلتنوق ۷
 «هروک هنةشسناتسا یهنس ۱۸۸۱ هدناخاد تکلجم

 هلعمو لعم ۷۷۰ "هدرلنو «بونل و بتکم ۲
 نادر اش .یدبا راو درک اش ۲۹۲ ۰۰و
 .یدبا یجز یرب هدنوا

 سراب و هدنت الو سللت N جنک

 هدنسیل اعش برع هرتهولک ٥۵

 ۱ هدیر زوا كياج كا یانمھ میات هن اح دا رص قر هلوا

 نەي یهناخ ٩۰ «بواوا هبرقرپ یزکرم قاعس
 عاج رب « یغانوق تموکح « یبیلاها ردق ۰
 و یلورف رب ۰ ىراس همادتا و هدشر «ینیرش

 .ردراو یناکد ۰

 فرعا تنال نالوا یانمه یساضق منک -
 و ابر ۰ بولقا تراص قدنسق لاش

 الامش «هلیغانسشوم "قرش « هلبرلاضق بلق ًبوتج
 یغیدلوا یواح .رددودحم هلیتالو مورضرا یخد

 ۲۲ تاب هلرلهیحات راب « قک ذ ۰ هینوک
 ۲۰ ۳۹۷ یسلاها « بواوا کم ندهرق

 یروصق و یمرا ی ۷۹۳۰ كرلنو هک «ردیشک
 « تواوا قلغاط یساضارا .رددرکو م "الماک

A۹٤ 
 et 4 ا

2 E جد 

 لوک كی نارآ ییدودح یالو مو رضرا دل ارش

 ۸ a رویلس اب هدي دما كناضق یراکتا كنغاط

 .«كرهدیا عج نس ه راح ام نوتبو « قش ییاضف

 اضف رواج « هرزوا كاکود هنوص دارم

 اضت . ردنوزوا یرلشقو قو وص ی.اوه هراز

 اياك ٤ «هسردم ه «دعسمو عماج واد

 «رتساذمو

 . تناضق .رددوجو« یربوک ٤ ؛نورف ۱ «نمرکد

 ۰ نوق ۱۷ ۷۹۰ یسهیلها تاناوبح ك

 تآ هد ۱۰۰۵ «ریفص ۲۸۵۰ < ی 1 )

 یلادراویونس تیاضق . ردنرابع I رتساو
 .ردهدنرلهدار ریل “Ve ا

1 
ESN .سیل e 0 
۱ 

۱ 

 ۱۱۱۱ ۰ ناکد ۱۳ « ی.هنارخ هلق ۲

 لا و ىر كغاعس ترد ندا

 -رط و لر ۶۱م 9 رش «بوأوا یی رع

 ۹ رک: راد ًارغو ًاونج «هلب رلق اخس درعس ندنن

 . هل رت الو مورضرا جد ek ل

 ( 4 8 بولوا یءهبرق ج 39 کس .رددودع

  ه قلم هرنو و اضق ۳ هلرلسا باقو رواپج
 ٦3 ۱۹۷ یدلاها .ردیواح یه رق ٤۲٤۳ هللا هحان

 ی۸ ۹«یمرا ی ۴ ٩ 7 ٤كرلنوب «بواواییک

 ییضارا .رددرکو ملسم الءاک یروصتو یدیزب
 لوک كم ناک ندندودح مورضرا «بواوا قلغاط

 یرلغاط نوساص ناک ندقرش هلراک-۱ یرلغاط

 | یغوچ كرلغاط وب . راردبا مشت هدنجما كغاخس

  .ردروتسم لراتامروا یواح نیرلجاف آ هشبم لزوک
 تارا 9و قاره اسآ درز هدیرهرآ
 تثیارف .روبناو یخد رط داوو رل هل اب لم اش یی هتینم

 ندنرث یغاعس یوم دارم نالوا لوق دوس دكا
 .اعت مسق ثوغاعس و ناك نرلامش « هلا قش هب رغ

 ییراوصقوچر, راسوییوص قانخ ندیاقش ینسیل
  یتهبراج هایم كسب ونج مق كغاعس .ردا ذخا

 نارآ یس هسواج دودحو نالوا عات هب هلحد هس |

 تر نیشیق یءاوه . is وع نامطب

 . ردمالغاص كب هدلاحره «بواوا فیطل نزایو

 .روناو روتسم هلراق یآ یآ آ شب هدهنس یرلغاط
  هتعارز لصا « بولوا تبنم هے داوا یغاربوط

 ..هزیس و هورم «هدهسیفو یرارب عساو كح هرب ولا

 ۱ « موزوا هله . ردا كب یراسنجو قوج یر



 هدنرلفرط شعب ۰ ردقوچ كب یدوط 3
 یراغذ . رولوا لصاح ید یزام و شیرچ

 داس و دوخت «كجرم «یراد چر :هب رآ «یادفب

 هژوق كرا هلا بارثو نوتز .ردنرایع ندەر

 هللة سپ یعیاق . رویلوا یخد یناجارخا ندت س
 «زوح «رانو ی-وروف رلهوبم راس ربا «كيرا

 مكب .روناوا جارخا ید هراس هاتنک ى

 ررآ
 لاب سنجر لوبقم « بولوا قوچ هدیرلناووق
 تاس رنامروا ۰ روناوا جارخا و لامعا هتک

 هد هسر ول دنا لکشت هقطن هر عساو كح هدیا هطاحا

 « بوسمهناوا هدافت.ا ندرلنو ندننادتف كف رط

 عاعق نودواو هتسارک نوجا هلع تاجایتحا زکلاپ
 كغاخس یران دم ریقابو نوشر وق یهس .رویئاوا

 EA Eb هدهسیا شغل وا تک هدنرب چاق رب

7 
 «بولواقوچ یرایکو نورق صوص |یلعو یس هیلها
 4 راف رط رکب راد و هفروا «ماش ؛بلح هنس ره

 هیشع و تان اویح هول اب . رونلوا جارخا هلرایروس

 < یک یاب «رابک اط «یبتا و
 عیادص لصا رد هن ره رقم اف یدک یاس

 كنب الوصحم تاناویح هللا هیعرز تالوصح هیلحم
 « رکی « بارش «یغای قوز نمی ندنراضعسا
 «هدهسا تر اع ندیااصادر ابو ریو « غای « لتس

 یک لوج و قایشو رلهداح هلرابلاخ لزوک ندکو

 یراعموهءفات روما كغاخس . راز دبا جد یخو رلیش

 طاسوو ؛ردءدنکحقول ی رللو «بولو"یرک كي

 2 هلمدتکم هب دش (RE ۳ رک یهلع

 5 ردندنتاحارخا ږےلشار 39 همای وروو

 تاناوبح . ردق وح هد ی- 4 ۶ ۰ ردهدقمالرافیح

 ۷ زکلا صف كرلبتهرا TET لک تک

 .ردراو یرابتکم

 ۱ هدول جک

 رب طاع هلیسیضارا یتموکح (یدنس) ندفرط ره
 - ۳ HN «بولوا هیم السا را ایچ كج وک

 ه ٤٤۰ یسلاهاو هرتم وایک مب سم ۱۷۹ ی. ے,ےطس

 E شیغذاي هلا ار

 .ر همش

 وا هطخ ر هدنلاعت تكیارهو ۱ قاتسرجنک

 ه دیو یر همصق فکو هند « و درک « روش « بول

 .یدیا

 ) )Ga ndj 35:0002هند 

 ۱ هدنتکلاع (هولام) كاتس

۱ 
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 لحاس كاتسدنه ( 012020 )
 میا هنسهرادا ساردم هدنسدق رش

 « هلیسهطخ (هسیروا) کی هلاکس "هلایش بول وا ا

 ًابونج هتل (رکستیاچ) ندهیطسو تالاب رغ
 یس هیس ةح اسم ۰ ردط اج هل غ اخس (مانایک ازپو)یخ د

 N ۰۰ یسااهاو هرتمولیک مع ۲۷۱ ۸۰

 یرلفرط ا «بولوا قلقاطبو یتجلآ یلحاس .ردیشک
 ۱ تکلع .ردریغآ ك یساوه .ردةلزاسو قانامروا

 و « بولوا مقلم هدنني رادنیهز یر ٤

 هتکلع .راررو کریو ورب عوطقم هند وک زهلکس |

 یرهش معک نالوا یزکرس کساو ناربدنارق یمسا
 ه دن را ۱ ۵ ینالوط ند هيل وتسم تلع ۳ كوس

 یدعش «قرهدلوا كرو هیاخم ندنفرط یدلاها

 در لوک کچ) رک
 نام

 « بولوا رهش ری یزکرم كس ۱ هجنک
 ندنفرط رلتو « هل.دفل ون هدنلا كرل سور مویلا

 هتاایا نانلوالیکشت هلعما ویو «هيمس (لو وتواسیاب)
 هنسهدام « لووتراسیاب » ] .ردشغآ وا ذاخما زکر

 | مجنک

 - هعدق هطخ (نارا) ندساةناق

 ناهفنصا هلا ناتمزوخ هدناتسرا س [ ۰تمجارص

 توقا ییفیدنلو هیحان رب هلعسا و ید نی

 .رودیا نان یوج
 "دافرح «بولوا ندنسارعش ناربا 9

 :ودکنوا تب وش .رسلناق |
 E راب مس با درذگم# رس

 واک ان بآ نیا ما هتشذک اهراب نم

 (دنالروقسو )كل رتلکن | (16002۱) لا ۳
 هرتهولک ۳ ۵ درتسام الو |
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 -ردراو یلودح رب یمنص
 ا« یزدکلا كاللا دی » ] ۱ یددنک

 3 ند اسبق رویم کا

 ی و : DFE ۱ هدنک
 ۱ ۰ یدشع | جو رخ
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 هلصح هداروا و ؛شلک هاند هددادنب هداگرات



 ضیا تو

 د ن

 قیلاوح روصنم وا ندنرصع هاشم « هلا اد

 كاا ن دمت واو ىرعألا ن تاداعسلا واو

 لاتا هبلح «هرکص ندکدتا هدافت-ا ندتاوذ یک
 ؛شقا رفس یخد همور دالب هنفد جاقرب «بودیا
 یحاص كناروا «بوشلرپ هدماش قشمد هد و

 ندلا زع یسهداز ردارب كني وا دلا حالص نانلو

 هدنتعم كوو : شم رک هنتیعم | خورف

 قوح ك نی لاک هب اروا « هلتع نع هرصم

 سیردت «هلتدوع هقشمد هدعب و ؛ شعا هدافتسا

 هلبیتر" اه فورح «بودیا تاتو رص» الاتو
 .ردشم زاب باتک ووا هلساونع ۰ ةڪشم باتکو

 - اق لح «بودنا تافو هدقشمد هدنشراا ۳

 هج تب یار وش ۰ ردشفلوا نفد هدنویس
 : ردندنراعشا

 هنابحلوطت نا یوپب ءرلا یرا
 قاهز:و لذ قاهرا اهلوط نو

 ینا ةيبش ل رمعع E تننع

 قاررا تشال راالاو را

 یتداس تمنع EAE انا املق

 قاتشا و یوسا تند قامرمعلا نم

 نیا
 | ندم

 ناک توقع فتسو وبا ) - |

 ااا ا مظاعا ( ۱ حابصلا ]

 و ما ذا یرد ؛بولو

 یسالعا دجو یریما رک ین دشرا نوراه

 .یدیا ند ( ملص )هلال وسر هام نسوق ن تعشا

 هادنک نو هدتازک یادفم تب ساق یردب تی وا

 هدطساو هچرتیابع ۰. یدشم اوب یربما كزمهلسق

 «هرکص ندکد تا ادب هل صحت هدهرصب ؛بولک هبا د

 ندنسامکح و ع ریهاشم ی رصع هلاحر هدادعب

 ی. رطف دا دمتسا

 و هسدنه « تاسح « دنس هراس یاب یمسو هلهح و

 « قطنم ۰ موم ؛تتیه هلا هیضایر مولع 2

 ی زی هدنونف راسو قیسوم ؛بط «هثسلف

 ارو دنا نودفر مولع لصحم

 كن هفیاخ ومام «بواوو ترهش هلنام رام تعسوو
 ؛ شلوارهظم هتناسحاو تافتلا رظن
 كلامهراءتداو تمرح یخد هدنرانامز دما 1

 قوح رب هدٌدروک ذم نودف و مولع ی دنشفلو

 هلک د ((فوسلیفلا ) مالسالانیج «بواوا ی ۳
 ماللس الا تیپ لوا ندنسیدنک هقدقح ٠

 ا 1 E یدیشم همشیتب و ےک

 كڼوتسرآو « هجرت هيمکح بتک قوچ رب ندیانو

 2 ° دحل ۳

 ر دلو ترهش

۸۹1 
 n 0 ۱۳ ابا و

 برع یلغوا برع هيا یسدنک «بولوا ررحم
 .«ندننردنلوا داعبتسا ینوقو هیات ناسل «هلغلوا

 .لرلجرتم لصالایمور ايو ینایرس ېک تعا نی نینح
 یرابادک یرلکدتا هجرت ندنراناسل یایرسو یارب
 ینج هلوا شا لیست و حاضیا « رارب هلا ا

 یا هدمالسا ییدنک هدلاح ره . روبلشالک

 تامولعم هک افیح «بولوا قعسم هکند ءادکلا
 یکر س و هیموجم ماکعا هنسهنیتف ٌهقيم راکفا و

 مکحرب قح ۰ ردشقا لزنت هكا جم رلیش لاح
 یشیدلوا شمروک ید ازد یبالوط ندنسیموجن
 هک زاو ندلطان رکف وا هن « هدلاح
 یحاص یلوط دب یخد هدنناقیطن فیهیضایر مواء

 . یدشم

 یداشکر الودج ضمب هدناب تارفو هلجد «بواوا
 ها و هسته همتسجت تاللع راسو

 ندنبس دنهم ریهاشم ۰ یدشفل وا ارا هل تفرعم

 هکح یدک E ن یسومو رک اش ن دما

 .روشودندن رظن تاکوتمهفلخ هلا ارتفا ر بو م

 طیض ینراباتک هلد ما تا هفیلخ « هرکص ندکد

 « هلا عضو هلحم رب ناوا هوس ۳

 .هسراشتسا قوا یر «كرهذنا تعج | ص هرلن و

 صدنک و و

 ملت یا وقت (:یرتمح ) یرلکدتا تبذن «هد

 ناژلوا توعد هب هلم لح «ندنرلق دم هوا قفوم

 رتع را ساق یاو (لع نادیسرا

 ییرلباتک و . وذع ییدنک «رار «کغا نابمرد
 هلسی ردن یدنک E یدنشمر -تا ماست هنسیدنک

 «یطبل اد ن رفمج رشعم وا «بواوا لونشم یخد

 ءلج ربهاشم راس و هوااس « هیوعف «هوزسح

 «ب واوا ق وچ كي یس هینفتاغی أا . ی دبا ن دن« هذم الت

 یخد .یراععا هلدس هرو مد م لاثما و لاوقا شعب

 نوا «بویم هنا و

 وا « بولک هاد هدنرخاوا یره درف

 لک آ یش داو تارحر كر هنطساوا كیرث ی”

 « بولوا قورعم یخد هجاوروا یم .
 هلرتفص ف وسل زکاا حو هلکغد ) یدنکاآ (

 « بولوا ینآهجورب ینافیلات هعاشاب

 ی وو تدالو حرا :ردر و
e 

 رویلیش

 رد ر ومغم

 : رواوا ناتسم ندنرناونع قیمها هحرد درلن و
 _وتلاو تایعیبطلا نوداعف یلوالا ةفسانلا باتک »
 ةقطداالئاسلاو ةلخادلا ةفسلفلا باك 9 « «ديح



 هنا ةلاسر » « « تاصسطلا قفاو امو ةا

 ىلع تلابادک » «« تایضایرلاب الا ةفسلفلا لاتتال

 سیلاط واعسرآ بتک ةيکق ةلاسر » 6 ةفسلفلا ملت

 كلذیف یتغال ام ةفسافلا مع لیصح ىف هيلا جاتح امو

 اتکا 4 «اهف هضا عا و اهسرو اهنم هدع

 تاج 9 امف هضاغاو اهسرتو اهم هدع كلذ

 ادصق امایا تالوتلاق شسلاطوطٌسرآ .دصققا
 سالا ف ىربكلا ةلاسرلا » 4 @ ايل ةعرضوملاو

 ۱ BE یسن الا ما م اقا باک ۰ « یلعلا

 هیرابلالاعفا نا ىت باتک» ۰« هماسقاو ملا ةام

 یذلا*یفلاةتامق باتک » ‘€ ايف روح ال لدع اک

 |« هل ةيابنال یذلل لاق عون یابو هل ةياهنال
 ماملا مرج نوکی نا نکعال هنا ةابالاق ةلاسر »
 قناتک و موش 7 اعا كلذ ناو ةا الب

 ىا لو تابع, طلای م ةاعنلاو ةلعافلا

 را ةعندم ق است ‘¢ هب رک E !امماوج لا تارابع

 باتک ھ۶ ا هب اعقاو "هسا ضعإ هک« تاض

 السف لمفت ةيميبطلا ءایشالا نا یعدلالوق و
 «تاع ان مل ین قفرلا ف ةلاسر» ۰« ةع اباجابآدحاو

 لار » «۰ ءارزولاو ءافاخایاعاقر مسرى ةلاسر »
 | هنابالاو لقملا هام ق ةناالاو لقسلا ةئام ىف ةلاسر» ۰ « نوناتلا ةمق ى

 1 لعافلا | لعافلاو ماتلا لوالا ى

 ی ترم الا هاتف AS وه یذلاسقالا
 -وف رفل یجوغاسیا باک اصتخا و «« لولءلاو ةلعلا

 دودح و هربغو قطنلا ةردذکل اتم و ۰6: ینواو

 قطالالخ دملا یف باتک و

 ف ةلاسر » ۰« هدع

 ؛« هفسلالا

 قلعالالخ دملا ف باتک » ۰« هنف

iنع ةنابالاق ةلاسر » « « رشم  

 لوق نع یطسجلا و | ف سویلطب لوت
 NE » ‹ « اقطولانا ف سبلاط وطسرا

 E و و دهم «« ةياطسف وسلا عدخ نم

 4مح الل را سیو نا 6 « قطن لا ناهرلا

êةلابسر» 6 « نایک" ق هلاسر , «« تال  

AS 
  8زاجماو اکا « 1

i E DECAY 
 برضلاو طوطمایف ةلاسر» « «ددملا ةه> نم

 أسر » 6 ةفاضلا ةمکل یفةلاسر » ۰6 ريعشلا ددعإ

 و ةددعلا ليحمل أىف ةلاسر » ۰ ةنامزلابسنلایف ةل

 یرگ هبفام لکو (املاناىف ةلاسر » ««اهرامضإ
 هود شال هبا ىلع ةن اب الا ف ةلاسز » 6 لکشلا

 ةلاسر » . «یرکرغ یعفالا 1

 مظعاةر ادلاو هما اوز الا مظعا ة 4 رق

 لاکشالا میجن- مظعاةرادلاو هيمرجلا ا 1
 -لم ی ههلاسر » «« تاب رکلا یفةلاسر» «« هعیسلا

 ا یزکر ملا ها هلاسر » ۰« ةرکی ع ب |

 قلم ا لمص یف و 8 ةرکلاخب طست ىف ةلاسر » ح

 لکه دل ! بس ا ۱

 | دو اةحرخم لا لمعق ةلاسر» ۰ « ناکلا

 اقم سخ قیط امن رالاىلا لخدلاق ةلاسر » «« عم
 لامعتسا ةيفكکیف مهتعلا ن دجایا ةلاسر » ی

 0 6 RNS نطالف E قلا دادعالانع

 دیحوتلایف ةلاسر » ۰« دادعالافلأت ىق ار »

 >“ فیل آلا یفیربک) ةهلاس را 9 6 e تسلا

 صاضحثالا مئابط ىلع ةل دلامفلابترتیف ةلاسر »

 لا خلاق ةلاسر » « 6 الابار ةلاعلا

 فیل یف قیسولا رص
 ىلغوا كنهفیلخ مصتعم هک « دوما ةمنص و للا

 ءازحا و لات »9

 لالا ةؤر نا فن ةلاسر» ۰ « قیسولا برج

 ۰« برقتلاب امف لوتلااعاو ةقعلاب طیضتال

 ۱ با E یک اوکاا لاوحا قاولاسراو
 ةع لئاسم باوح ف ةلاسر » «رداوح ه هدراو

 i > 6 قیسولا همان

 < ردشلزاب نوجا دجا

 و ك مشعم وا هک « ةو تایفک ك

 اسر » «« ناصفاا 3 ةهلاتسر 2 : ر دش مزا ۳

 f i 4 لا قاد ۳ jf نه دل

 EES کا وکآا نم کرک جوربلا

 شاو وا دراو هدوا دلا ۱۳ ین فالتخ الا

 سانلا رامعا ن م یح اهف ةلاس اسر » ؛«ردناوج هب هل - |

 ةلاسر » 6« نم ا ده ف اهفالخ و مدقلا نمزلا ین

 «هةادخ دکناوجالب البها ودیلاولا تارادوع لمع میم ی

 ةلاسر » ور 9-3 ةلع حاضیا یف ةلاسر »

 ةیلاملا صاذشأالا ف یدلا فالتخالا نا ةنابالا ىف

 هعرس ىف هلا ED «« لوالا تایفیکلا ةلع س

 قالا ی E کم و
 ةلاسر » 6 تاعاعس ق ةلاسرز » ۰ « تلعالک ام اطب او

 قاهلاسر» « « تب لمعو مسلا نام لصف ین ۱

 لا ةبوسنلا ةلاسرا» «ةبموحتلا ماضوالا للع
 ةلاسر» 4 4 2 او HE SR اا صاضعثالا | ةن اب الای و و ۰« تالل ام ۰ عب را یددهلاباسما

 ةلادلا ةلاعل صاخع الا لا I یو 1 لاع ین

 > 9 ت لاع ف ةلاسر » «« رطلا لع

 ۱۲۱ مو.



 دان ل

 داك مضاواا ضمب نوکب اهل قلا ةللا ىف ةلاسر »

 *یدایم ظ موجلا رارسا ىف ةلاسر» «« رطعال

 ر اط هرز ندنسەذمالت هک 6 لاعالا

 رمقلاو سمشل تالاماا نم یرت قلا لاین ةلاسر »
 «« تار ان مالک» ۰« ةرينلا ءاوضالاو ك اوکآاو
 بک ضارعا یف ةلاسر » «« موعلا ىف ةلاسر»

 ۰« سدیلفا بک حالصا ىف ةلاسر» « « سدیلقا

 لک لص ق الاسو »۱۰۵ رظادلا فالتخاق .ةلاسر و
 ۰« ةرتادلارتو برق ف ةلاسر» «٠ نطدوشلا

 ةحاسم ین ةلاسر » ۰« عستلارتو ترش ف ةلاسر »

 «« امهامعو عمر او ثلثلا 1 ف ةلاسر » ««ناوا

 ها یاقسا د ةل اسما ةرتاد لمع ةيغلك ىف ةلاسر »

 امو رعو کاوکآا قورش ىف ةلاسر» ۰« هضورفم

 «٠ ماسقا ةئالث ةر دلا ةعض ىف ةلاسر » ۰« ةسدنهلاپ

 رشع ةمادلاو 7 هم | را ةلاعملا حالصا یف ةهلاسر »

 9 نیهارلا ین و ةلاسر » 46 سدہ وا باتک نم

 2 ف ةلاسر » 6 ةکلفلا تایاسم ا نم ضرب ۷

 فالتخا یف ةلاسر» 6 علاط)ا ف سالتسا لوق

 بالرطسالا ةهنص ین ةلاسر » «« تآ راا رظانم

 راهلافصا طخ جا رسا ف ةلاسر» ۰« ةسدنهلاب

 ةماخرلا لمع ىف ةلاسر » ۰« ةسدنهلا ةلءةلأ تمس و

 ةعفص لع تاعاسلا لع نا ىف ةلاسر » ۰« ةسدنهلاب

 ء««اهريغ نم ريخ قفالل یزاولا با لج ب

 ةرک فصن للعب تاعاسلا جارغسا ف ةلاسر»

 هحاسم ی لاسم 6 حاوسلا ىف ةلاسر »<« ةسدنولاب

 « «ةياامزلا سللا ىف ةلاسر » ««اه ريغو راالا

 ۱ ۰ «قرح قلا اان ی مالک» «« ددعلا ىف ژ مالک

ED 2۱ یعهفالا كلفلا هحاسسم دوحو عانتم ها ی  

 ةفلاخم كلفلا ةعيبط نا ىف ةلاسر » ۰« كالفالل ریدلا
 ةهلاسر « >@ هما ةعییط هاو ةهب رالا رصانعلا ابطل

 «« یعقالا ماعلا ىف ةلاسر » «« كلفلا تاب رهاظ ىف

 ةلاسر » 34 ه راب] یه الا مرحلا E ف ةلاسر »

 ها ف ةلاسر» ۰« روصلا ىف » «« تالفلا

 ةلاسر» «« ةيامن الب مرج نوکی نا نکعال

 مرا عادتما ف ةللسر» 6 ةکاقلا ر ظاتلا ی

 سویلطب ةعانص ین ةلاسر » ۰« ةلاصسالا نم یمقالا
 ةلاسر » «« املا مرج یاتی ةلاسر» 6 ةكدفلا

 سوسحا ىدروزاللا مزاللا نوالاو كلفلا ةئام ىف

 1 «ردشمزاب |

۸ 

 1 لمالا مرا ةئام ىف ةلاسر» «٠ ءاعما ةه نم
 ی ةلاسر» «« ةبرالا رصانءلا نم ناولالل هعابطب

 «« مالظالاو ءاوض الا ةسامو راسلا مسجلا ىلع ناهربلا

 «« كالفالا بكرت ین ةلاس ر » ۰« تایطعلا ىف ةلاسر »

 قنس و ولعلا نم ةطباهلا مارجالا ىف ةلاسر »

 >“ ما املا لالا لاف ةلاسر » ۰« اضەب امضا

 «٠ ةريحلا بک اوكلا عوجر ةيفيک ىف ةلاسر »

 ا ق ةلاسر» لا طلا یف ةلاسر»
 وعلل ةلصلا ةرخمالا ىف ةلاسر » ۰« كلما ءاودلاو
 خیاورلا نمةفشلا ةب ود الا ی ةلاسر » ۰« اوالا نم

 باذجاو هب و دالا لاهسا ةيشکق ةلاسر » ۰« هبذولا

 ةلاسر » « « مدلا ىف ةلاسر» ۰« طالخالا

 «« موسلا ةيفشا ىف ةلاسر » ۰6 ءاصهالا سد یف

 تش )2

 لاسر » 3 ةدالا ضامالا راح هلع 2 ةلاسر »

 2:ابالاو قاختنت الا ج نم لا وضملا نیس

 ةلاسر » 6 غامدلا ةفرک ىف ةلاسر 6 بال الا نع

 لكلا ةضع ىف ةلاسر » «« هت فشاو ماذجلا لم

 «مابلان ۳ ةهدالا ضاعالا ی 1 ةلاسر » «٠ لكلا

 اة دلا هو ىف ةلاسر » « « اعم فا توم ةلعو

 یف اهاکش هل یف لحر كا رو ۰« سرثنلاو

 ةلاسر » ۰« تاما ماسقایف ةلاسر» ۰6 هدیو هناعب

 «« ةوادوسلا ضارعالا نم ساجلا لاعطلا جالع ىف
 ةلاسر» «٠ تدسف اذا ناو لا داسحا ىف ةلاسر »

 و و « > | رب ل یف

 ۳ ةلاسر ۶ 6 اهرصاذع ريغ

 نم ةمعطا منه

eبابت  

 ةلاسر » «« نذاار :الا باتو 6 هنهلا نر

 نیاماشلا مری نم ضراءاا ا نی قرفا ی

 ةلاسر » ۰6 طالخالا داف نم نوک ام نيبو
 ماسلا ىف ةلملا حاضیا یف ةهلاسر » 6 ةسا رفلا ى

 .e قلطاا لاقلا ىلء وهو ةاملا ةلتاقلا

 اتک عماوج » «« ناز -> الا عفدل ةا شف ةلاسر »

 دل یف ةلاسر» 6 سونا ا ةودالا |

 ةن ورق« ا ةعانص تناك اذا بطلا ةعفنم نع ۱ تاوضوم ف لئاسم فا ةساما ع درلا ف

 ةلاسر » ۰« سرخالا ة.#الا ىف ةلاسر » «« اهائالدب
 ةيلاعلا صا الاب لالدت_سالاب ةهرعلا ةمدقت ف

 ىلع ماکحالا لخدم ین ةلاسر» ۰« لئاسلا ىلع

 ب رعل )۰ ةکنع رابخالا ىف ةلاسر» ۰ « لئاسلا

 ««ناطرسلا جرب ی نیس. نارتقا ین ةلاسرلا یهو

 ىف ةلاسر» « « تارابت+الا ةعفنم ردق ین ةلاسر»
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 ««ديلاوملا دودح ین ةرصتخم ةلاسر» ۰« قاقساب "

 ف ةلاسر» ۰« دیلاولا نس لیوحم ىف ةلاسر »

 ةلاسر » ««ثداوملا ىلع تاق وسک اب لل

 تش ین ةلاسر » «« نیدطلا لاو ۳۹

 ةعاظت-الا ف ةلاسر» ۰« ماللا مهلع لسرا
 نا معز نم ىلع درلا ین ةلاسر » «« اهنوک نامزو

 ین ةلاسر» « « تافقون ولا ف ابوه ف مارجال

 و ةيعسطلا ةکرلا نب نا مز س لوق نالطب

 لوا ف جلا نا ف ةلاسر» ۰ « نوکس ةيضرعلا
 ةلاسر » ۰« لطاب ناف در الو نکاسال هعادیا
 لوق نالطب ین ةلاسر » « «تاریسقس دیحوتلا ق

 رهاوح ی ةلاسر » « « ارد ال ا نا مذ نم

 ةلا.سر » « ما لئاوا ف ةهلاسر « ۰« ماسجالا

 ىلع نوع مماو دیحوتلا ف للملا نارتقا ىف

 ««دسحملا ةلاسر » «6 هبحاص فلاخدقلکو دیحوتلا
 فف یدنوارلا نا م مالک» « « ناهربلا ین ةلاسر »

 ۰ « نیماکتاا ضعب لع نب در مالک « دیحوتلا

 ةياهنال لاق یذلاامو هل ةيانالام ةسام ف ةلاسر»

 ن دم یا ةلاسر» 5 لاق عو یابو هل

 نعو لجو نع هللا ةنادحو نم هن بالا ین م4لا

 ««ليلضتلاو رافک الا فةلاسر » ««لكلا مرج یهانت

 روم راد ریغ طیسب رهوج سغالا نا شف ةلاسر »
 یهو هرکذ سفنللام ىف ةلاسر » « « ماسجالا 1

 ةلاسر» ۰« سج ا ملام ىف اوك لبق لقلا مع ىق
 ‹ « ةيقشءلا زومرلا ىلع ةفسالغلا عاقجا ربخ ی

 ف حابم ةجاح هيلا ناسنالاب ام نا ف ةلاسر»
 ««ةسايسلا ف یربکلا هتلاسر رطخم نا لبق لةعلا

 ق ةلاسر » ۰« لئاضفلا ليس ليل ین ةلاسر»

 ةلاسر » ۰ « قالخالا ى ةلاسر » « « ةماعلا هتایس

 ۰« لءاضفلا ىلع هیبنتلا ف ةلاسر» ۰« قالخالا ىف

 ةلضف رخ ةلاسر » « « ةفسالفلا رداو ىف ةلاسر»

 طارقس نب ترج ةرواحم ین ةلاسر» « « طارقس

 ۰ « طارتس توم رخ ین ةلاسر» ۰« ساوسراو

 ‹ « ننارطا و طارتس نيب ىرج ايف ةلاسر»

 ةلعافلا ةلعلا نع ةلاسر » «٠ لقعلا ىف ةلاسر »

 « « تادسافلا تاک ا ق داسفلاو نوکلل ةسرقلا

۳۸۹۹ i 
 داوهلا و رانلا نا لق اه ىنلا ةلعلا ف ةلاسر » - ايم ىممملا لجرلا نم ماكحالا ةعانص ةعفنم ردق

 یهو ةدسافلا ةاكلا عمجت رصانع ضرالاو ءالاو
 ق ةلاسر» ۰« شم لا امشب لی اه رغ

 تایفیکاا یو امف رهظت قلا ةنمزالا فالتخا

 « « هنامزلا بسنلا ین و ةلاسر » «« لوالا میرالا

 ةلاسر» ۰6 هتسلا عاونا فالتخا هلع ی ارو

 « « تقولاو ناو رهدلا ةهامو نامژلا ةسام ف

 ب رقام نڪو رفا ىلا ةلعلا ف 2

 فف رهظی یذلا رثالا ف ةلاسر » ۶ ضرالا ن

uیذلا اإ ف لاسر » «« ابکوک ی میشد  

 ۳ ۰ ی ی 2 EO اا هدصرو رهن

 2 ةلملا ین ةلاسر» ۰« ةباوذلا ىد کوکلا
 ««زوجعل امایایمسلا نابالا ىف ء ةثلارخآ ف دربلا اهم

 ««هل ةثدحملا بابسالاو بایضلا نوک ةلع ىف ةلاسر »

 نیتنلاهدس ف مظعلا ر ال م دصر امف لاسر »

 ««هواءلار الا ایةلاسر ۰ هر علل نیت ًامونرشعو

 « «ض رالاةرک نم نکاسلا عضاوم فالت !فةلاسر »

 ۶ رم فن و ک»  كسویسودءات هک

 « ردكم زاب ًالاطخ هدجا یلغوا كنلّوم.« بولوا

 ةثدعملاضرالانطاب ق حایرلاثودح ةع ةلاسر »
 .فالتخاةلعف ةلاسر » ۰« فوسل او لزالزل اشک

 «« هفلتم لوصف ةمرا اهلاقتاو ةنسلا نامزالا

 ینافاسم ق ایا 3 ةلاسر » ۶6 تاق مالک »

 یریکااةلاسر « > نک اسلا مقالا

 ««ٌمارجالاداعیا رابخاینةلاسر « >“ نوكسملاعبرلاف

 «« ضرالا نم رمقاا زكرم دعب جارضسا ق ةلاسر »
 هک« ۾ مارجالاداعب اا ج رسی آ جارا ىف ةلاسر »

 روما لاا ر نالوا یسهدرک داچا یدنک

 ا فرع دل | لمع یا ایعتسا

 “¢ لاجمل ا لاق داعيا ةر ەم ىف لاسر » 6 تان اعملادعب

 ةعیطل | دعإ ای یار | تا بک ن دجا لا رو

 رارسا یف E) < املا مرج یهانت حاضبا و

 ةهلاسر ) »>1

 اف ةلاسر » ‹ردنإم

 ««ثادحاالابةف رعلا ةم دقت ىف ةلاسر» «« ةفرعلاةمدقنت

 ةمدقت ىف ةلاسر» «« ربا ةمدقت ی ةلاتسر »

 لالدتسالایف ةنرعلا ةهدقتیف ةلاسر » «« رابخالا

 رهاوجلا عاونا ىف ةلاسر » « « ةبواعمل | صاضشالاب

 رهاولاو ةراع ا اش ةهلاسر و « « هاشالاو

 یف ةلاسر» 6 امناءاو امدرو اهدیجو ابداعم و



 س ن ك
 « هانول ىطويف غبصي ايف ةلاسر » « « جاجزلا حولت
 و اهديجو فویسلاو ديدجلا عاونا ىف ةلاسر »

 معتعلا ندجا ىلا ةلاسر» ««اماستا عضاوم

 ملتتال قح فویسلو دیدلا ىلع حرطب ايف للاب

 ةلاسر» «6 یسنالا رگ اطلایف ی « « لکت الو

 ««شیبلا ىلع حرطلایف ةلاسر » ۰« مام لا رمت ىق
 لمع ىف ةلاسر » «« ها ركولضلا عاونا ی ةه ةلاسر »

 ۰« هعاوناو رطعلا ىف ةلاسرا» « « حاي لا مقمقلا

 ءاعسالا ف ةلاسر» ۰ رطعلا ءایک ی و

 ¢ نایک | مدخ ىلع هیننلا ی ةلاسر » ۰ خام |

 ةلاسر » ««عالا ی نسوسحما نرئالا ین ةلاسر»
 , ةلاسرلا »۰« لا باکراقةلا.ر » ۰6 رز اودملا ف

 ین ةلاسر » ۰« ءالا ةص لا مارجالاق هريبكلا
 «« هقرشا يارم المع ةلاسر » ۰« ةع اهلا مارجالا

 6 ظفاا ةلاسر » ۰« ةآ رلاراعشق ةلاسر »

 ةرشع مب رابآوج ین ةلاسر » ۰« تارشلاین ةلاسر »

 ۳ ا ثالث باوح ةلاسر » 6 ةع ةلئسم

 قتلاسر 6 تاوکسلا فلفل ا هصف ىف ةلاسر »

 ۰« رطلاوقعاوضلاو دربلاو جثلاو قرلاو دع لا ةلع

 و بهذلا ةعنص نییعدلا یوعد نالطب ىف ةلاسر »

 فالتخالانا ة:ایالاق ةهلاسر» 6 مهعدخو ةهتقلا

 ا لرالا تایی عسل ةلاملا صاخشالاغ ىذلا

 داسفلا و نوکلا تح ىلا ىف كلذ ةلدع یماک
 | « « لحونع لكلا عدسیم 1 كالذ ةلع نکلو

MERةلاسر » ۰6 اهریغو باشایمرات هلا ملق یف  

 ةلاسر» «« اهل اعفاو سفلا هيوسام ن انحو ىلا

 > یفهلاسر» “€ نیتیعشل اتا ذ یف

 ماکح اب ةفنلاردق ف AEE KC ةغالبلا ةفص ىف

 ىف ةلاسر » «« لوالاعدبلایف مالك» 6 موجلا

 ناوخالاضعب لا ۱ و > قءالاو رادح ال اةءهنص

 رصانع یف لاسر « >& تامسحا ۳ هفسرافلا زومریق

 ةهلاسر» « NAS ۰« رابخالا

 نع هللا نم ءامدلا ةباحا زوج یف و مصتملان بجا ىلا

 و موج لاو كالا ی ذ ةلاسر » « « هاد نت لجو

 یفد مق

 اه دودح واهفارشا

 رشع یا )ع ج ورلاتالف ةر ماد تمسق

 داو !موسو سوعلاو دومس || مست
 .« یسدنهاا ناهرلاب

e 6كن هرتلک زا  

 مات هنغلتنوق لوتعنډس

 ةلاسر» ««سناولا

۳۹.۰ 
 «  بولوا هبصق iF ندنماسقا تنهردنولو
 ویو یارس LR هب هعآ ارق «یدلاها ۰

  نوص>رفت كنیلاما CE یغیدلوا طو رم هبارس

 یرلعسر هدیذان هلیسهحعاب لزوک ن البریداو یتیچآ

 .ردراویراکشوک قوجرو یلولاص یواح
 ندنهاسقایرهش ایفل دالف تاب هعمتحم كلام --

 ۰.۰ « بولوا هرومعمر هلعسا و یخد

 ۱ .ردراو یا هدایز

 م ر نآ ۳۹5

 دی كملا راشم ىس راز هلردب

 لند ۵ +«

 « بولک هنتهج ماش لحاسو ؛شارا رهظم هنسامد

 | هلیبق رب نوا نالاق 1۳ ر نوا ناک هاند
 / وا نک ا هدر ناند ناک شرا

 هکینف ( ط42 ) س ضرا ۰ 0

 توریب و روص و ادص نلنید ۱
 .هعدق اطخ هروس و ندنسهطخ نیطساف هلبرلتج
 « بولوا هعدق تکامرب ترابع ندنمسق رب كنس

 ناعنک وک دلافنآ یدیفح ك(مع) حوا ترضح
 . ترضح .ردورص یشنیدنلوا هیمست هلیعسا تام ن

 قیرذ هدعب «بولوا نک اس هدناهنک (مع) توقع

 -رص« ندندناح (م)یسوم ترضحو : )شلاق هدرصم

 ندقدشالوط هنس قرفهدم ئاز ۱ ند

 ترا و 2 توت فایافنک ضرا هرکص
 هسباناعنک لصا .یدرلشعشرب هدنیطاف نالوا

 برع نیخ روم ۰ ردرل-یلهکبنف نوسامنکو هکبنف

Aeشفل و ملکتم هلئلاسل رب هادم هب یل سع  

 رابلهکیتف ةقيقح هک « رارودا ناس ینرلقدلوا

 هاشم هبیلرع یرلناسل « هلضنلوت ندهیماس ما
 [ -هلروس تعجارص هنسهدام « هکینف » ] .یدا

 مهدی رود او ها هک نط ۱۱ ۱.

 ۱ رد نا یآرب زکلاب ۱ اشا ناعنک

 نوردنا .ردلمالا یکرچ ؛بولواندارزو سفل و
 یرعلب هدعب و رادعس «قرهنلوا هبرت هدنواه
 هلترازو هنر هد ۵ دف ندقدلوا یساقآ

 هنتلابا هرتسلس هدندوعو ؛شلوا وام هزر دود

 هد یر هټس رب «هدهسیا شو | بصل

 هلرایلکی دنو هد درک
 ٠ هدنسهریطخ یت کم همشچ قرق .یدنلو هدهراع

 .ردنوفدم

 «قر هنا وا نیبعت هب یادوبت دئسم



 بو

 ao Te aS ین

 غن ك

 ندنسارزو یرود عبار دارم ناطلس س
 TEE كرلقازق «بونلو یر هدسا و یغد

 قاماقمماقفدندامسرد هدنماکنهیرفس هلو ؛شلوا

 شلا طبض یە ا هدنرفتس ناراو؛شقا

 ر دص نانو هددادغب هدنند وع هت دامسرد . یدیا

 هدع) و ؛ شفل وابصن ماقمعاق ۹ دهند وع كرظعإ

 هدلدرا «قرهناوا بصن هنکلیلاو هدوو لوطا

 : یدا ش دعا هب راحم هلرار ا

 e E ( 2 ك
 . كز ر ویعسق ه دنا ال و

 لی زقو هدر ر نا «قرهلوا هد ونج هرتموایک
 ۸٩ ۰ 7 یلوق کا كاج 7 عات هغامر |

 ۱ یلاش صف 1 ۳۷ و هدعافترا] لال هرتم

 قاس مقاو هدیترث لوط ۲۱۱۲ ۳۶ هل

 «بولوا هبصق رب یزکص

 رب یسهسردم ۱۳ « ید ۱5 «ینیرش معمای
 ی و همادتا ۲ هلا هدشر رو هیکام *هب دادعا

 ۲ «یتکم ینمرا و مور ررب ۰ یزابتکم ناس
 _هناضف وم ۷ «یناسلک ۷ ےب یسهنانتک

 ۱ ۰ «یسل اھا ۱ ۵ ۰ ۰

 «ناتسدب بارخ رن «یناخ ه «یاو ۷۱۱۷

 باشخا ء و ریکراک رب « یتهرکد 1 « امج 1
 هدنفارطا كل هبصق « یرهمشچ ددعتم «یسیروک

 و غاب رولوا دتع ردق«هفاسم قلتعاس قجم یا

 یسهعلق رب بارخ هدنسهقرآ تبهبصق و یراهاب

 و « لاضا ز و هحل ا هدنلخاد و ۰ 9

 e رولو !ارجآتراج رات 4 زا
 یک مسا « بولوا هیصق رب ا هلاق ندنامز

 .ردکءد ینیع كما ییدی هک «رد( هرغناخ )

 هدنسهروا كغاعس یناضق اچ رو ۱9

 شکرچ ندنف رام یلاعش بیغو برف «بوا وا عقاو

 «هلیغ اس یری زب زن هاش هیساضق

 یغد ًابونج «هلیساضق بلکساو یغاتس ینومطسق
rنامش «راصعچوف .رددودحم هلبشالو  

 یواح یهرق ۲۰۸ رار هلرلهي>ان تخوو یزوا
 و هک « ردنوکسم هللا لاها ۸۰۱۰۲ «بولوا

 «بولوانمرا ۲۲۳ و مور ۷ زکلاب هدالرادقم

 لهضرام ییضارا .ردکرتو ملم "الماک یروصق

 هن ًافرش

 مو ۳۹۰۱
 هدتماتتساو و «ردراویلالبم هونج ن دلاعت «بولوا

 . رولیکود هغامریا لیزت «بوقآ رلیاچ قوچ رب
 هزبسبا هعونتتابوبح «بولوا تبنمثپ یغارپوط
 كب ینادغب هلهو « رولوا لصاح یعاوا كرلهویمو
 ك هدهفاسه قلتعاس ۳ هاست نک . ردل ومقم

 جارخاهلتاک «بونلوت یندعم یزوط ایق رب نیکنز

 یرلوص هل لوک زوط یا هقشب ندنو .رونل وا

 . روینلو رلفانباق قوچرب لزوط
 ۳ ورور راو ی یک قق
 «لیق «كتفت «یغناس ییبخ «بولوا قوح یسهباها

 هداضف نورد ۰ رونلوا جارخا یخد یرد « غاب

NVهسردم ۱ ۵ «تاکم ۲ ۲ ۵ « ریحسم و عماج  

 2 ۰ 6 4 رو

 < رتسانمو E ۳ «هوازو هک ۲۹ «هناختکو

 « ناخ ۲۰ « نورف ۱٩ « هزاغمو ناکدب ۳

 ی هق راف نوا 1 «رازخو ن٠ هرکد ۲ « ماربح ۷

 <« بولوا مود ۷۳۷ ۱۸۲ یسضارا . رددوحوم

 یسه ونس تادراو .ردراو هدیامروا هحراب ۹

 ومطسق اضقزکرم ۰ ردهدنراهدار ارل ۲۷۲۰

 هسوشرب هلو هنیا نالوا یسهلکسا ندارواو هی
 . ردط ود ص هلب

 یر كزاععس ترد ندبا بکرت ۱ E یتہالو ینومطسق . یاس

 هیلع ءاننو عقاو هدنسبقرش بونج كتالو «بولوا

 ۳۳ هرم وطن الا ارام نداشت

 یخد ًافرش و ًاونج «هلیغانس یلوب رغ . هلیف
 قاغاط یسضارا . رددودح هل. الو هرقنا

 برف یغاط ( زاغابا ) هدنسهیلاعث دودخ «بولوا
 «یک ی دتبا دادتما یرغوط هیلاعشقرث ندسونح

 شوق و غاط یراص «یغاطقیشیا هدنونج كنو

 (كرود) هدنرهرآ «بوازواهدتماقتا وا هن یغاط

 یضوطع هقرش رب 3 هک «رویلاق یسداو یره

 هنساضق هيسوط كنغاعس یلومطسق «قرهآ
 .رولنکود هغامرا لیزق هدتالو دودح كرو

 رب ندنراکتا لخاد دارلغاط هرص یدآ روک ذم

 زکلایو ؛ رویشیراف هر ول بونا رباح قوح

 رلوص یهدنساضق شکرچ ینه هدشبرغ یامتنم
 نایکود هنربن ینافوص مبات هنغامریا سایلف



 هل ن

 یجنکیا کهدیونج ۰ راردبا لیکن یناچ یلمامح
 هسیا راوص تیا ندنراک:ا ییونح كرلغاط هرص

 كا رنو « بولکود هغامرا لبزق یر یرتآ
 .اوه .رد( و جا ( کا اول زکم کوہ

 روتسم هلراق هجرلیآ «بولوا قوت وص نیشیق یس
 هرزوا تموم و فیط) ك نزاب 6: هدهسروال و

 « بولوا تنم ك یغاربوط . ردمالغاص كي

 «دوخن «قچرو «رادواج ؛ننالو «هب رآ «یادغب

 شاضشخ «یرهج «قوماپ هلنابوبح راسو كجم
 یرانامروا .رولوا لصاح یعاوا كرل هزبس و هومو

 یلادف كرالو و یدمب ندلحاس « هدهسیا قوج

 هندامم . رویمهنلوا هدافتسا ندزو و هل رلدهج

  هدهسدا شاغل وا تابرحو تایفشک.رب زونه راد

 هایملزوط هلبرالوک یزوطو یرلندمم یزواف ابق
 زوط ناةج ندر و

 . روالوا قوس

 و ریغیص «یسیک تفت یک ؛نوق ندهلها

 تاناوبح ناناو هدنفرط ره كل وطات 1 هدنرلغاطو

 هحالا وز ندقوماب هبلحم عیانص . روینلو هیشحو

 ۰ ردفوح یس هراح

 تاناویح 23 هنحراخ لغ اعس

 ندنراذعسا تنهناویحوهیعرز تالوص ملیعست
 .ردترابع ندنل اارلیش یکهطاوفو قیشاقندجاغ آو

 ندهبحات و و «هلب راسا شکر حو یرغېک قاعس

 ییاها ۱۰ ۸۲ و هیرق ٤۱٩ «بولوا بکص

 ی ۳۰۳۲ و مور یس ۷٩۷ كرلنوب هک «ردواح
 و . ردکرتو ملسم "الماک یروصق «بولوا یمرا
 هر[ هدایز وف هڪګ راتو ا گن حس

 دودعم 8 الا ا : دو «بولوا یدسادم هلق الو

 جاق رب یماض
 فتا «نکیآ u هغاعس وب ردق هب هعاک هلوا هس

 2 نانلوب هدنتیح قرش .یدبا

 ه_زغاوس موروچ نانلوا لیکشت هدنشالو هرقآ۲

 قو انيق ك هغ ایس هلیح و ود .ردشفا وا قالا

 هدهنو بونج ه یسارم قامرا لب زق ندا نایرج

 دودح طخ لای سو تالو يا ندندهح قرش

 .ردشغل وا ذاخما

(Gange) | ۳1۳ 3كاو كور كلا یاتسدنه  

 ةمطق و «بولوا یغامریا روم ]

 هنیزفروک هلاکت هللا قش ینسیلاعث مق تنهعساو
 سدقم یر کھا هدندنع راودنه .رولیکود

 بغ كل ابح ل هب ال ايه میظع رب و نانلوا دع

 ند ۳۹۰۲
 ا 4 هدا رق كنهبانم یغامرا دنسو هدنتهج

 1 ۶ ۲۰۰و هدنقرث لوط ev هلا لام“ ضرع

 ( یارک اب ) ندهراذم رب نرد نالوا یعافترا هرتم
 ليس هدنجما كعغات رب لشینا كب « هلناعبن هلیمسا

 . «قرهقا یرغوط هرغ هدعبو «یلونج برغ یک
 ناک ندت ینعی ندنسهلام یاعث فر هب ال ای۵

  «هلا ذخا یشرهن (یواج) نالوا لوس ندنسیدنکو

 ` بوثج «رورلاب ندزاخوم راط 3 ا رلغ اط

 «راقآ یرغوط هبقرش بونج هدب و هیبرغ
 كوس هلب رلمسا ( كنلم )و (راکلج) هدنغاشآ اهدو

 ِ ه(راودره) و ؛رشود ههووآ «دلرهدنا ذخارهن ییا

 قمع مىق كن وص هلودحرب ندغاص «هعآ والصاو

 ۰ ۰ ۰ هدنجمآ یرهووا (باود) لودج و هک «رریو
 ندقدالوص یفارطا ۰ هلنرح هدلم كهرتمولک

 رم ییا وب «بولیکود هنبرپت (روبنوک) «هرکص

 . نداروا . روبجآ لو _ لاذس ریس رب هدنسهرآ

 كچ وک «قرەق آی رغوط هونج یغامرا ( كنک )

 هةرش ًاعردنو «؛ریلک هلاح دعاسم هنری را هثیفس

 1 عقاو هدنسیشراق یعدق رهش (جونق) «كرهدیآ ليم

 ۲ یلیم نالوا یرغوط هثرث «هعلوالصاو هدابآ حرف

 ناک قد (دنقلیح ر) نداوصو «راترآ اه د هحرد رب

 نلک ندنراهووا (بآ ود) یخد ندغاص « (هکنیمر)

 تین ا كر هاما (یدان لع)
 قامریارب كوب «هدقدلوا لصاو هنیرهش (روہنوک)
 «ردس رق هب هرتم ولیک رب یاضشینک «بولوا هدنلاح

 نداروا .ردبا جوع یک نکد یراوص یقارتلیشبو

 لضاو هتیرهش ( دانآ هلا ) یغاشآ هرتمولک ۰
 تارک كلرک و ندنراک:ا هالا به كرك « هدقدلوا

 و (یما) ییدندودح
 . لیخرو نالوالکشتم ندنعمچ كرامنا قوحر ناک

 "بزاوتم هلبسی دنکهدنرهووا 7 نعل هدهفاسم

 نداروا لا ندغا_ص یمیظع رپ (هنج) ناقآ

 یرغوظ هقرش «كرهدبا لیم هونج هاکو هلامش هاک

 ندنکوایرلرهش ( سرانب) و (روازریم) و «راقآ

 هدنکواكرېشون ناتلوا دع س دةم هح راو دنه 8

 -ا هدنسوم قاقاروث «بولوا هرتم ۰

 وص هرتم کم ۷۵۰۰ هدنناضیف و ۵۵۰ ەدە

 - هطخ (دوا) ندلوص هدنفرط تل آ كسران .رکود

 یەو



۹ E 

 طخ (راہ) ۔ ریلآ یتیربث بر نلک لادن
 | (هرکوک ) قدلوص هن «هرکص ندکدرک هتسهعساو

 فب یاضیف ندغاص هدیغاشآ اهدو نمیظع رهن
 اهد زآ رب .ردیا ذخا یبرهن (هنوس) نالوا یلتوق
 یغاشآ نداروا توکار (هنطاب) هدیغاشآ
 ناک قرهق آ ًازاوتم ندنتکاع ( لان) ندلوص

 یسوک ) نالوا یراکوس كا تیابنو رہن چاق رب (
 «نکوریک هنسهطخ هلاکت ندرا تباهن .ریلآ یر
 | رب یلقیشالوط «بولود یرغوط هونج هر ندر

 «كرهنود یرغوط هه قرش بونج «هرکص ندنابرج
 عساو «قرهلاص رالوق قوچ رب یرغوط هونحو

 ( امداپ ) یلوق دوس كاو ؛ رديا لیکشت یسهیلاد ۱

 راپا ماطر نردلامش هن «هلماود هدنتم اقتسا هلع“

 رهن (هرتوبامهار ) ناک ندتہیت تبان «قرهلآ
 لو یرغوط هب وئح یک ندکدشلر ې مظع

 رللوق ماطر ندغاص هو ء«ردنا ليم اهد هجرد

 كذب زفر وك هلاکت «قرهلاص رالود> و
 کوا هلرلهمآ قاط رب و شعازوا هنا كرلهرق
 لاعتهدندصنم ات و ؛رولک ود هنا كولخرب کاک

 هلبرارېن (همروس) نلک ندندودح نامربو ندیقرش
 قلقاروق هدلم کیدشلرب هللا هرتوامهارب .ریشیراق
 ۳۳۹۴۳٤ هدننا ضف و ۲۰۰۰ هدا هدنسوم

 هرزوا ےةتسم طخ یمارج : کود وض هس کم

 اب رقت هدقدنلوا باسح هدیرهعالوطوو ۰

 هدنرخاوا كلاسي یلاضیف ۰ ردهرتمولبک ۰

 دره هک « راترآ هدهحرد وا هدزوع «بوالشأب

 «بوتقلاقیراقو هرتم۱۰ ندنساد یاذح یرلوص

 .هیلاد «هلنمامنیص هنغات هدنفرط یغاشآ كنسارج

 وص لیمک ر رب هدنتعسو هرتمولک ۰ هدنس

 . ریلاق هدنتلآ

 هللا (رونووک ) .رالشاب هكا هدنتبسن هرتاس
 هدنعسوم قاقاروف یعسو كنغاتب هدنسهرآ (هنطاب)

 نداروا «بولوا هدنرلهدار هرتمولک ۲ هدنناضیفو ۱

 ییدتا عسو ردق ههرتمواک قلا شب شاشا

 یسهساو ةت وح یهدتدبت كز هرتو امهارب .رولوا

 EEA ك:غامرا كنك «نزشلوا باسح لخاد

 ا رغ «هیال ايه "هل مش یبا وج یهدشلاعش ك

 طاحم نا لنالب (هدننو) ًونح «(لاوارآ)

 | هدنساهتم

۱ 

 دل ن دل 4

 ۰۰۰ و هدننروص لیطتسم ر كوب
 رده دنتعدو هرتمولبک

 « تنم لا تناتسدنه یسهضوح كکدک

 «بولوا یرب یندم لا یرب ندیکساو رومعم كلا
 هض وح و ید یرارهش رومشمكاو كور لا تای همطق و

 یسهیلاد ؛ردهدنرارانکی رلمب ات هلفامرا وو هدناخاد

 قامر ا «بولوا كو ندنلثم کیا كنسهیلاد كلن

 اوراو قس یرهووا نانلو هدنرزوایسارمو ینو

rfحب ص  

 هنمکح یرارب تبنم كا كنانند « كرهديا احا هللا

 نکم یطبض هلرلدنبو رلدس ېک لین قحن .روییوق
 كوس هدنسهیلاد هعفد قوح هدنناضرف «بویمهلوا

 -اویحو یاهاو برخ یلامورنمو یرلهصقورهش
 2 ندکدر دنود هزیکد یل هتروا « هلفالتا فاز

 یرلاوق كره هعفد قو هدنکیدلکچ راوص
 . رلردبا ادس رلقاش کی هاکرت ینرلارم یکسا

 كعارب وط «هسل زاق یسهرن ره تن هللاد هکه لهجو ۸

 یگالع ره راسو یضاقا یافس ندنتلآ

 كغارب وط هدامعلا قوف ترارح هعسامتفا ضرع

 ناتج

 ندنتل آ یک یش دلزاق زارب «هدهسرودوروف ینتسوا

 ۔وصح جرب ا كيو یلتیلک كپ لاح و .راقیچ وص
 رپ و راراخش ناقلاق ندفرط رب «هدهسا دعاسم هنل

 تبهوضع داوم ییداکوروس كرېن هدندفرط

 هننروهظ هراوف تقو ره تانفءت راقيچ ندنسموروج

 «هدکمر و تبیدس هن راشتا هلاح نوت ندارواو

 امارات هب هسیک هقشب ندرلیارآ یساوه تب لاک و

 قوچ رب «بولوا ۱: یرازغا لوس . ردهدقم
 ۸۰ هزیکد هدههس رم .ردراو ہد یراکج وک

 رزجو دم .رکود موقو روماچ هرتم بکم نوبلم
 رهاظ هدلم كاهرتمولیک ۲:۰ ردق ه( لععجار )

 .روالوا سح هدالدهنساقتام كن (هرکو کو) «رولوا

 هدنعسوم یثاضبفو هدابآ هلا هدعسوم ره رلیک وس
 «هلفمقدح . ردق ههرک ا هدهنجو هە و

 ورا ر ثكلشبا دلاو دا دوس لا كناتسدنه

 .ردقامربا و

 هدندنع رلودنه یرب ندیکسا یغامربا كنك

 قوچرب كراینمهرب هدنرارانک «قرهنلوا دع سدقم
 .ردراو یرار ی

 .ردر رپش سدقم كا سراتو دابآ هل هلا راود ره

 ندیکسا «ندنراقدقاب هللرظن ییرط كتنج هربن و

 یراکدشا لع كرا به و یرلدیعم



 ۱ و ك

 - راتآ هنجما دلرهن یتراهزانح كنب ولوا راودنه
 هدمه «بورداتنوفع ییاوه مه هسیا و .یدر)ل

 ندنفر ط راخاسع و راشو ند کوا كلرلبلا هدرارهش

 زک:اتشهد يک یسک رلتیم یالآ رب شعالهرا
 و قم وکح زماک زا 2 اقا :کیدرو لع هرلهرظنم

 یرهزانح یدمش هک ا عنم هو رم تدام

 تانق ها هر 2 N ےدنراخک كر

 .ولروبدیا

 چ نی رنک

 هدنسهرآ هاشنامررک هبا نادمه

 بارخ «بولوا هبصق كج وکر ب
 رم نا ةريزجو «یفیدلوا یبارس رب بیرغ شلوا
 ینیدنلو هعلف رب نيتم هلععا و یخد هدنرق

 . ردروطسم هد « نادلبلا م »

Eمظاما هلم اوب هداسرع فک |  E 

 تثیه ی ۲ ذ یر نددنه ]
 رک ذ ینیدلوا یحاص لوط دب هدبطو موجو

 هجورب یرلباتک شنل وا هجرت هینرع .رویئلوا
 باتک» «« راعالا قت راذوفلا باتک» :ردمآ
 ءريغص و ریبک « تانارقلا باک » «« دیلاولا رارسا

 ىف باتک» «« مهوثلا باک » ۰« بطلا باتک»

 .«"نارقلا ىف رودلاو اعلا ثادحا

 هب د.ق ك_نتالوو هر رح شرت مک

 ۷ وا اضق رب مدزفاعس ورد

 کس ندههرق

 ینا ) CTI ن

 ۱ وا هبصف نم کسا ام برع هرتمولبک

 هداروا هدنسز دالبم تر Vo نادرا روا

 ر مسج صوص هنت داع كنم رتشم «بولوا رهش

 ( نورانن ) ی “| ا اهد . یدیا روهشم هلب دیعم

 كنیرهش ( سیلوومره ) یهدرعم - .یدیا
 - ردیرکید مان ید

 هدنغاعس یراکح كنتالو ا | 1

 قرش كفاعتسو تالوو 1
 الامت «پولوا اضق رب هدندودح نارا قرهلوا
 ا «رلوح نالوا یزکرم فز لاا «قابلا

 Cane, e) ا
 ر هدنسەمدق هطخ هسوق ال تاتو

 هدنته>

 1 و ۳۹۰

 ۱ هلبوودخ نارا ید ارش ۰ هلب رلاضق نادیعش

  هیحاب ٩ روئلوا هرادا هلراردم یر .رددودحم

 ۲۱ ۲۰۰ اضق ؟یاها .ردواح یهرق ۱۸و

 درک هرزوا ت 1 «ی ۱ ۷۰۰ «بولوا

 «یروطس ی ٩۰۰۰ «یتسو ملسم «هرزوا قأوا
aیزکس ردنا  

 هرتهولک ۱۸۰ كناو یتنحهبصف ( ازد ) نالوا

 هدنعافترا هرتم ۲۱۳۳ و هدادسدقرش بونج

 ( هیمروا ) هدناراو یسالاها ۳۱۰۰ «بولوا عقاو

 و ا لصوم و ناوو هلرپث
 لاعش «بولوا قاغاط یسضارا .ردراو را

 هرتم ۰۰۰ هدنفرط بیغو یغاط لباس هدنتهج

 یرلنامروا .رولوا مد یغاط ولح نالوا یعافترا

 ا1ا یاو زوج <« د کس «قاوق «بولوا زآ

 ؟ ردراو یرلجاف [ دومرا و

 یسهووا ازبد صوصخ | ىلع «بولوا یخد یرهووا

 هللا هعونتم تابوبح ینالوصحم .ردرادلوصحم كب

 قوج یرلاعم .ردن رابع لدهویمو هزبس لیترثک

 . قرهلوا ریغیصو « نویوق « بولوا ییا كبو

 یسهرادا كرلن « هدنرلعس وم شيق نالوا یلکروسو

Eصوص ا ىلعو هدراهووا نوجا كبو  

 نایکود هنر رهن باز هلا قش هبرع ندقرش ییاضف

 نوزوا كب نشبت OE یاج ( لی (

 .رارالفاص نوجا شبق «بودوروق ىلتباک ندرلتوا

 هدنسهبرق (لپرک )و رازاب هتفه ره هداضق زک م
  چوا «بولب روق ران رب لوس هد ۱ ۵ كس وتسغا

 ۲ یروطست هدر وک ضعب و یتکم

 .رروس
 ناسص 3

 چاق ر صوصخم هن رار ويسیم ناتسنورب
 .ردراو بتکم كح ۹

 | راوک
 . ردروطسم هد « نادلبلا

 درک

 قلع“ رف ۷۱۰ ندزارش هدسراف

 ۔ رط ۳1 ن هبتعو «یتفیدلوا مے اقا

 ۱ برع ایقواف هراب نعااهد رب مق ندنف
 ییکیدلسک یرلقهراپ كنکاح « نوچا ۳

 . ردقو 2 هدننیدلوا ین ع  كحاو نانلوا ناب

 ۱ تنم كبو عساو *

 زوم یغیدلوا هبصق رب هدهفاسم

 ۱ رب هد وئح تاارف ندندالب نادوس

 ۲ مدنشهوام ( راوق ) ۰



 - راوح لا ضرع ۱۸ انه ا

 ۲ ردکعد شلپرلا ردق هراز وا نالوا دنا

 ور ار ر تر ا ناوو هدنغاعس و تالو ناو
 قسم E قرش «هلبا لوک رک, قق "هل اش

 ی وه ا ا نکس تیالو

 ۲۲٩ یزکس .رددودحم هل لاضت ناکچراق رغ
 . ر دیس هیصق ناطسو نالوا یسل اها

 یسلاها ۱۳ ۱۱ « بولوا یواح ینهرق ۷۹و

 هح ات ° ا
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 تشک او لسم ی۸۱۳۰ ندرلنو هک «ردراو

 «درک هرزوآ

 هردو اس ید زر ی ۱ ۲۵ و

 ما ی ٩ « قم را ى ۰

 یئاوک ) هد « نادلبلا مو

 ےسا «بولوا

 .روشوا

Eهللا هرونم هنیدم 0  

 . ردغاط ۳۹ هدنسهرا كون ۰

 یشیدلوا رهن رب و لاوک
 رودنا ناب یوج توقا

 لاع كياتسدنه ((::۱۳۵۵۵۲6) | دوپ ۳ ۵

 | كنكو هدنسب رع لامش E كدابآ هلاو

 نا ینیدلوا ( تشهدر#) یعدق

 | مدنتلایا دانا هلا ناس الاا ین یع

 |  هطخ ( بآ ود ) قرهلوا هدننیع لحاس كنغامرا

 «یسلاها ۱۲۲ ۷۷۰ «بولوا رمش رب لوس هدنس

 رک ندنتسوا كره « یرةاقوس زودو شیئک
 .ردراو راجح كاشیا كو لو وص رب ندریمد
 «بویلشیا هدرها ردق هنکوا 2 كرش و رایک او

 هلطتاسو راسو نآ اس ك کک اهد یراتو ندارو

 تشهآ یر ندیکسا كرهش و «ندنش دنل وا لقن

 « هبه رک | «هب ونک | «هب يهد زی «بولوا یس هبراجت

 هدهل رلطخ لو مد هرهش كوس رتاسو 4 هتکاو

 .ردشهریترآ یتیمها اهد تاق رب یطابترا
 ندنسارمش ین ام یره نرق ی وا |یهاوک

 ناخ مب ماس ناطاس ناکعنج «بولوا

 | ا .یداندراچ بارا هدننامز كنس رلت رضح لوا

 هم وظنمر هل منا ونع « عيادبلا LE هنمان كمااراشم

 یداربا لثم برض ر هدنتس ره نام «بوزاب

 : ردیدقغوا ت تا و وش .ردشعا مازللا

۱ 

 ONEIDA یی E ما درب

 پ و
 ردلع دی مک لوا نکودتیا رول و

 قیا ےک
 ندرهق نوچا زوس ورغوط هنشوا
 ندربش زوةط لکد مغ كهسلغوق

 هیوق «ندنفیدلوا هل ونایسا ((2) ۲ 1
 را هلو «بواو روص ولزا هلو «توداوا طفل هاد

 2 تعحاص دیار « هب وخ « .رد واط اھد

 اس هيهات وک كنت الو راکدنوادخ

 و د اف قاشع بت هنغع ۰

 ۸ ی زک هبح ات هد ودح هرتمولنک ۰

 > ی

 رول ده رروس نردل وا

 تك اعع

 و مق فیاضق رارب هب 4 زف E ER ٩ - وح ۱ ۱ | ¢ ۱

 | هل ال وصح و تارا

 ی رلامها ادا ۱ 10 ۳ ۰ ۹ تا

 3 ` | «ردلئام هنرلفرط راس تدغاعس ناو لاوحا راس
 قاهوواو زود یبیضارا .ردلسم ۱

 تي هءحانو . ردیا قش هبونح نراس ی هیجات یلاح ۱ ۳

 . ردیا کت یهیحا نالوا ترابع ندنس

 ی-هلج «بولوا یک ۰۰
 «بولوا

 تابوبح «بولوا تبنم كپ یغاریوط .رولیکود

 .رولوا لصاح هراس و قوماپ «طومالب «یرهج
 هسحات .ردراو هعل | یدروکوک رب هدنلخاد تو

 نامروا .رددوجوم هسردم هو عماج " هدناخاد

 . ردراو یلاناویح وآ فلتخو یرلاعمو

 لرغط را هدنتالو راکدنوادخ

 کذب و هدنساضف ور كزغ اےس کا

 یب رط هبهات وک قر هلوا ی ی

 «بولوا هیصق كچ وکر یزکر ص هبحات هدنرزوا

 ۰ ر دیک ندهرق نوا یسهحات

 كغ ر وبع دا ی ( ( Cupar ۱۱ رایوک
CXهدن ساق رش مش هرتهولک  

 Ns» E كزخاتن وق (هفف)

 كوب 9 شا رشن هازال E کو > یسل اها

 و ۳27

 O ی | ) در وکر زو دوخاب )
 ام هدنغ اس هینمامآ كالو

 یز کم اضق هدنسا ام ب رغ هرتم ولک ۷ ۰

 ععاج Nr RE EE « بولوا هیصق ر

 قلوا قو تلناشاپ لضاف هداز یر ا « قیرش

 یر, و ۳ ۲ هرزوا

 ۹ و قوج رب ندنفقوا هارد هاب دی

۳:0 

 تار همس

0 



 پو ك
 « یتکم هدشر «یناکد ۱۸٩ «یامج ه «یلاخ
 - اها .ردراو یهواز ۲ و یسهیکت ۳ یا
 كن را

 سم یروصقو مور ی۰

 هغامربا لیرق .رولیروف رازاپ هدهبصق یتوکینرا

 ینالوط ندنسیر وک نالوا هدنرزوا كياج رب عبا

 هدهبصق ول تدم لوا «بوللوا هی هلمم| وب

 روهنشم ناو عا تموعح-یارحا و .تماقا

 ررزو ) .هلغفل وا رامعا نددنفرط اشاپ دم لیریوک

 .ردشتد ید (یسیر وک

 فرط كنتالو ,ساویس یناضق یر وکر اےک

 « قحامع و «بولوا ترابع نشد هر افت

 قرش لام” «هلبرلاضف هضوح ندنته» قرش بونج
 "هل اش هلن اعس كراج كنت الو نوز رط ندنفرط

 .رددودحم و طاع هل. الو فوق چاو او

 ؛ بولوا یراح یهرق ۰٦۱و هحا ۸ اضق

 ۳۹۲۰ كرلت و هک «هردنوکسما هللا لاها ۲۶ ۰

 مر

 هلرلغاط و ی هضراع یمیضارا -ردکرتو ملسم یروصق

 ندبا قیرفت یندودح لاعثشو برغ «بولوا طاع
 هک «ردراو یلاح ردق یمرکب رولکود هغامرالب زق
 .رد (یاجولوا) هلا (زالوتسا) یراکوس كلا دلرلن و

 - هنلوا لامتسا هدنلم «بولوا یامروا هعطت یا

 یغار واط .رولل وا ملعق نودواو هتسارک ردق قح

 قوماپ هلا هعواتم تابوبح «بولوا یدنم یخ

 هدیرلامرس .رولوالصاح یعاونا كرهویمو هزىسو

 «یش « نووق ندهیلها تاناویح « بولوا لزوک

 «میلک «نایتفس هیاحم عیانص .رونلو هزیاسو ریذیص

 .ردترابع ندنلامعا رلیش نیل لوح

 نابتسرخ ٤و مالسا 4 ۵ « دعسم ۷ و «مماج ۱۸

VY ۰یم را بوسلم هب هئم تام اج ی” » 

 رازاپ ره .ردکرتو

 ؛ینمرا م هب 2-4 بهاذم

 هدناجناد اتق

 .رددوح وم یتکم

 هدنن رق  یهشکیسا | ۱
 «بولوا هیات رب سا ۱ ید یربوک

 هدنګ رات 13۸۸ .یدیا راو ییبمداو تن اتم هل. تقو

 .یدشفل وا جحف ندنبناج یزاف ناخ ناثع ناطاس

 یا هدیلوطان ] هلعسا وم
 هنوق یر Ey نیت | وص یر وک

 یرغوط هبونج «هلناعبن ندنغاط (زاریوپید) هدنة الو

۳۹۹ 
 اه هنزفر ۱ نت «دلرهدبا نایرج

 !گكنتمالو ساویس ی رکید س .رد (نودعروا) یعدق

E AFرزو «هلئاعن ندنغاط ناشواط هدنغاعس  

 .رولیکود هغام را لی زق هدن رق یسیربوک

 تالو كنالس ( ۵۹

i TEE 
 . یره رادراو قرهلوا هدن سیف لامش مرتمولیک

 ۲۱۰ ۲۷۹ «بولوا هبصق ر یزکم اضق هدنرزوا

 .«یسهیکت ۷ «یدعس* ۲ «ینیرش عماب ٩ .یبیلاما
 یادنا ۳۳ «یدشر ر «یزتسانم ر «یساسدلک ۳

 یئادتا ۳ و یدشر رب «هاربتکم مالسا ناری ۲ و

 رب «یفاح ۲۲ «یرلرتکم مور یئادتبا ۲ و رادلب
  ناطیغ « ماسیس «قوماپ «ییمرکد ۲
 تاحوسنم ددعتم هلسهش راف ٩ صوصخم 1

 نوک چوا ا ر هد هنس «یرلهاکتسد

 و . ردراو ییراجت كليا كيو یان رروس
 ۰ بولس اب ید همر د صاب رادقم ىلخ هدهبصق

 ۱ 1 هفارطا
 . یادم كتلو كراس یساضت لا رزق

 ندمف نط قزم و e عقاو ا مسن مغ ل امش

 ندنفرط ی رغ لامشو اا 2 رش «هلیساضت شوکت

  رتساعم فا لدنتوح یون برغو ف « هوص و

 هل رام”! عدوتس و لبم هافو اتق .رددو دح هل رلت الو

 ۰ ردبکم ندەبرق ٩۱ ریارب هلیس قم ةيحان ییا
 ی ۱۷ ۱۰۳ «بولوا یخک ۰ . ۵۱ ۵ اس «لاها

 «یلعبف ی ۰۸۸ «رانلب یس ۲۲۳۸۲ ۰ مالسا
 یسمارا ااا ی ه و مور ید ۷

 (هعمرلوغ) هدنتهج یلامش برغ «بولوا یهضرام
 . روینلو یرلغاط هنولاب هدنفرط یبونج برغو
  ندلامث هدنسیترش مسق كناضف یغامرا رادراو

 یام

 .فخا رلیاچ قوچ رب ندلوصو غاص «بوقآ هونج
 - ور زم *یضارا «بولوا تبنم ك ینار وط . ردیا

 دلا ۱ .ردنرابع DU EN ۰ ۰ ام رقت ی هع

 «هیرآ «فالو «رادوا «یادغ :یلالوصحم ییشا

 روک نتک ۰ « ضرب « هات 4٤آ وصاف «رصم «یراد

 هویهو موزوا ؛نوفآ «ماسیس «قوماب «نونوت
 ۲۲ ۰۰۰ یرلغاب . ردنرابع ندنعاوا كراەزىسو

 هدنراهدار هیق نوبل رب یونس «بولوا غلاب هعود
 یرازافوق یرآ و جو كا .روناوا لامعا بارش



 هم ی

994 
 ِ هدقفل | لانو هرزوگ رادقمیبخ «بولوا هی وح ید

 تاناویدح «بولوا لزوک و قوچ یراعرم .رد
 را ۰. ۰ ییهلها «نوءق ردق ۰

 « بکر

 .ردنرابع ندهریاسو زوموط ۸۵۰۰ «رتسا ۶۰

 ییامروا چاق رب هدنرلتج بونج و قرش كناضق
 رادقم ر « هرزوا قفل وا فرص هدنام «بولوا

 هل عیانص . . روژلوا عطق تورو هارو

 هلرلبش لومعم ندکو یک باروچو ابع و قایش
 لخاد

 هی اڪ

= 
Noel ef۳ ۵ ۰ «تا ۰ « ریه به  

 : ردنرانع ندنلاعا" ا و نا

E۲ «4هسردم ٤} ا  

 یطخ لو ږیمد بوکسا كالس .رددوجوم
 یترا ءار هک ندا یک هلا قش ییاضق

 هارش هبا نویفآو هریخذ هعلشاب .رویدیا لیست
 .هدار اريل ۸۰ ۰۰۰ یونس ینراج نالوا یلعتم
 .هدار ارل ٤٥ ۰۰۰ یسهونس تادراو .ردهدنرا

 . ردهدیرل

 یارو شش اما اس | تک د شابک
 دوا واب «بولوا ندنراردتقم كلا ی هنافع تل ود

 یساضق هروب كزغاعس تار .ردیوسنم هنتیسلج

 «هلدورو هتداسرد «بولک هاند هدنر ندنسارق

 هرز هصاخ نیخابط «قرهلوا لخاد هنواه یارس

 «بوقیح هم . یدشغا قاعلا هنس ا و دعل

 یرادهش زخ درهدنک « هلاستا هاشاپ وریځ

 : ىو

 ؛ شلوا لا. هم هنر اور

 هشرلتلایا سلبارطو سدقو ماش هلبا غوط ییا
 . یدشنفل وا بصن لاو

 لدتفسوک ًاقامتم ا نيشن هق هرازو

 ؛ شفلوا نيت هنغاوس

 هدننرادص تناشاب یقنطصم هرف

 هدع و

 كو هدرا ۱

i AE E 

 هنس هبصق یروک یشدلوا شا ذاختا

 ندیلح اع رشيا نک هرادص ماقم یدک

 هشرزوآ لاعضیع ییدرو ن کلک هتداصسود «

 لع «هدهسیا شفلوا بصن هنتلایا سلارط دات

 ابا تناشاپ شا «لوا ندنلوصو هد رومآم

۳۹۷ 
 E نایین یاس

  1 17ب

 7 وج اما غالب شه
 . یدشلا تدوامم هیروڪ « قرەنلوا

 EM نک هتزادص دنسم هدنخرات ۱۰2

 لا مدقت «هدنرورم نداروا «هبا شاپ دم

 .هنلوا بصل هنتلایا سابارط ندیکی «هنیرزوا یس
 ضعإ «نکیاهدکقا كرادت سه رفس روما «قر

 «4نرزوا یههصوتو راطخا كداود ناهاوخ ريخ

 «هلغف وا عیدو هنتف ابا تدع امع ترادص دنسم

 و هللام روما «هلترشاپمو ادب ههیساسا تاحالصا
 یاودتواعسوتوفو «هنشالروحم ی هل دعو هب رکسع

 نیل هد۱۰5۷ .یدیا شنا عاجرا هنسیلصا لاح
 هرکص هنسر و ؛دادرتسا ندادعا «یدایایب هطآ هجزوو

 نوچ اه رت یتقاخ ل درا نالوا شمقبج ندداىقنا و راد

 ماد ۱۰ ۷۰ و ف یهون «بودا رکسع قوس

 هد ۱۰۷۲ . ید دما طض نس هعلق ( دارو )

 تاک تک ندقدناب ا «بولل هتسخ

 «بودبا لاحترا «هدلاح یغیدلوا یتشا

 نفد هدنسهریطخ یس ناک هدنبررق شاط ىلربثج

 ناعدجناطلس ناکتنحرودیرادصتدم .ردشل وا

 شب هدا ار قلو در وما ۰ روال رک نوا و یآ چوا هللا هس

 رادتفایسوانفوم أ امرا هت وط سو ك وشغال جوا

 نیخرومضعب «بولوا حاو لیلد هنسهداملاقراخ
 و «هدهسراشء | دق یدش یی درتبوک هدنازا

 سایت بایسا نالوا یرورض درک اف ]یر ۱

 ا یه کت رک راده ااو ناوسج
 زیو یاسا *هلاطا هدنقح تامدخ یبدتا هناود

 هتسردم هدننرق شاط یربنج هدندافسرد را
 .ردراو یناربم ضعب یخد هدير وکو یسهاضتا و

 دیس رک ندنسردنک, هات هنسهروربم تامدخ

 ؛شفلوا هجون هیاشاپ دجا لضاف یلغوا ترادص

 هلیلح ماقم و تاذ جاق 7 اهد ندندافحاو دالواو

 و ات

 رود( ۱ شاپ )| هداذ ییروک

 هدعبار ناخ دک ن

Oa E 



REKال اف  
 پو ك ۳۹۰۸

 فن آ «بولوا ندارزو نک هامضع ترادص دنسم

 .ردیفلخو ىلغوا كناشاب دم لیروک هچرتلا

 «بواک هاند هدنسهبصق یر وک هدنحشرا ۰ ۵

Eدبع هداز یلج هرف  

 لصح ندنرصع ءاع راس و نديد_فا ز زعلا

 «نکیآ

 -ازو هد ۱۰۹۹ لا لاقتنا هام قیرط
 هنکایلاو ماش هد ۰

 هندنسم قلاقمعاق هلبلج هتداعسرد هد ۱
 تلاکو هدشنامز یناهتسخ كتير دیو ؛شفل وا بصن

 یغیدلوا هدنشای ۲۷ «هد۱۰۷۲ هدننافو «بودیا

 هنس رو ؛شک هاظع ترادبص ماقم «هدلاح

 هنعالق ( هنناوللسنارت یني ) لدرا رال هڪ هرکص
 هلن وام یودرا هلرناونع ثل رک-ءرس ««لکغا زواجت

 (راووا) هد ۱۰۷ «كرهدیا تعزع هنرط وا

 «هلبا ع هرکص ندهرصاحم نوک ۲۰ یتسهصلق

 لولح اتش میومو ؛شلوا لئات e رب كوب

 ثم «هکغا

 راریفس ها هڪ e رفس بدتر

 عفانم هلنفل وا ساقلا هلاصم دقع «كر هلردنوک

 ه هنردا «هلبدقع هدهاعم ر قفاوم ه«لع تلود

 شلوا یهاشداپ شزاو رهظم «كر هدا تدوع

 تحت كرلبلن افت یر ندهنس ترد یرکت یا

 یعن لکا كنس ەر زج دیرک نانلو هدنسه رصاحم

 4. راوص دن رک هلنونامه یاغنود هد ۷ نوجا

 یل دش یآ زوقط 9 «بودنا تع نع تاذلا

 یرلبلکب دنو هد ۱۰۸۰ «لاغتشالا دعب هلراض رمت

 یدرک نوت «هلحارخاو درط "الماک ندهرب زج

 تاغلاو «تدوع ههنردا ارفظم « گرمدیا حق

 هلع قرط ادشآ

 شوا لخاد دسر دم “صز «د رهدیا

 « مورض را هلئر

 نک هدرا «هلتدوع هدارغلب یا

 «هلنلوبعوقو ضرعت ندنفرط لارق هل هتنامطخ

 «هدنراقدروس رفس رابتخا تاذلاب هلاراشم هاشداپ

 تعزع هدنتیم نواه باکر یغد هجرت بحاص
 ۔ وک یلربغ هداسلا قوف ه.دنضف ( هعمق ) بودا

 هد ۱۰۸۷ بولواراحود هضارما ضعب .یدیشلر

 ادتقا هکمتکه دنتسعم ؛هدنع وقو نواه بډ ۶ نع هب هنر دا

 اد دن را هرق هدنب رق هن کر ارس> ¢ نکا کتک

 نوا یترادص تده -ردشفل وا نفد هثناب یرارد

 ها LT تن و اه_کوم«هلغمااوایر

 . «هلنا لقن ارد یدعاو ؛ چ اتان سافا لیک

 ردا تافو هدنشاب ۲ «بولوا هنس قحم شب

 هلضف «بولوا دام هشردب هدرادتقاو تربغ

 یخد یوا و مد محو لتفو مع 0
  هنس هیشع و_میرسا كن دام روما 5 .یدیا ر

 | نافتتک نیر دب .رونلوا م انا هلکمهمر و

 REE ؛شعافقو هربتعم 2۲ لازا "ةوالع

 : یس هب رمش تعسط .ردششارب تاریخ ضعب هی رب وکو

 5 ی(راووا) هدناتسرام « بولوا یغد

 داور ام رات وش ییدلیوس هدنکیدتبا

 ر

 . يداوي وا كدليا ےتف یدلوا نیعم هللا

CPE ۰ 

 7 ۱ هدار لیریوک

 شنل و هدئرادبص لبلح دنسم هدسات ناخ دجاو

 فن 1و لبغوا تلناشای دم یلیروک «بولوا ندارزو
 ا. ردیردار كجوک تناشاپ دجا لضاف هجرتلا

 «هلکولس هلک قیرط « بولک هايد هد ۷
 وغشم هلمولع ةسرادم هدنرلنامز گنیردارو ردب
 ین و ز م نالوا یهدرور با , ران ادناخ < «نکیآ

 WCE RR TE اتش اي ینطصم

 FARS هد ۱۰۹ هو «زازعا هلترازو

 هدب ؛شفلوا صن هنذلرادرس یغاط ابایو هنتلایا

 دخل طو |ع رايو اقا سا رخ ومو «دعاقتو لزع

 نیست ماقمعاق «هلبلح هتداعسرد هد ۱۰۹ ۸و «بصن

 كن رات رضح ینا ناخ ن ایلس ن اطلس ناکقنج .یدشغآ وا
 دنوک هرحلا دس هلرکم كرلابروز بقا.2م یتسولج |

 | هد۱۰۸۳ .یدشعاترففم سک هلتلئات هه یرارهش
 | رلقازق نانلو هان هام تے تی هسامع تلود

 ماظتناوماظن «قر هیالشاب هلتدش هشیا ادتبا .ردشفلوا |

 ۱۱۰۱ ۰یّدشلوایظفاحم زقاس هدمب و هبدنق «بولبر

 ملسا هارد ءمدهع ترادص ره« «هلبا> هب هنر دا هد

 ندکدر دتا ررش هداز اهد یماتتساو تلاد_هو

 «تععهرفس «كرهر و توق هنولاهیودرا «هرکص

 شی «یبوک رہش نالوا
 تموکح هدرلتهحوا وتو دادرتسا یدارغل و ندو

 6دامسرد ارفظم «هرکص ندکدتنا نيمأت ی هما

 شم هاھشد ءیدالاو



 كلباو ؛شغل وا و هلا الاو یالا ۳
 «بودا لاغتشا هلتاکرادت رفس نالوا مک درا

 «هلک ا سولح نا ناخ دعا ناطاس هدا و

 ۱۱۰ ۲ «قرهناوا اشا هدنرادص ماتم هجرت یحاص

 ناتسراج هلن وب اه یودرا هدنرا لوا یسهس

 لاک یثراق ه ډول یسنرپ هدابو «تعزع هشرفس
 « نکیا هدک برح هل تی رفظم
 هندامسرد یتعنو ؛شلرا دېش هلشاصا نوشروق

 تدم : ردشنت وا نفد هنا یردارو رد «هلا لقت

 ناخ دجاو یا ناخ نایلسناطلس ناک غنج یزادص

 ه ه «بولوار-ة یا | چوا ها هنس یا هدشنامز كن ارضح

 رادند و ارسم ا «رودغ . ردشعا تافو هدنشاب

 هد رح نادمە

 قوچ ندهجراخ روما وا ٤ بولوا تاذ رب

 . ید.فو ینوقو

 ۱ هدازلیروک

 فنآ « بولوا ندارزو شوف ترادص
 . ردیلغوا تناشاپ ینطبعم هداز یر وک هجرتلا

 ندکدتالاکو مع ج «بواکه اسد هدتدامسرود

 تب ( اشاپنیسح هدازهجومع ) یسهداز مغ «هرکص
 « نیش هق هلترازو هد ۱۱۱۲ هدنترادص نامز

 دجاناطا- (اشاپ نامعن)
Oروح جا  

 هزوببغا«یلوطان «مورضرابقاعتمینررب هدمب و
 -وابصن هنس رلةلظف او كامل او زوم ما هنن و هیدنق

 هنترهاصم فرش كنبنات ناخ ینطصم ناطاسو ؛شفل

 *-ءلح «هدنخرات ۱۱۲۲ ۰ ید شلوا لگا

 وا باج هتداعسرد « هلیسهنام ینافز كنم را ههرتحم
 ترادص دنسم هنر اشاپ لع لیاروح «قرهل

 و فيقع <« مع ملال و ۶ شفل وا بصن هامظع

 هلتدابعو هلنابو:ءم و مولع «هدهسیا تاذ رب لماک

 | هند روما « بولوا هدایز ییم هاوزاو یلاغتشا
 «لاصفالابهرکصنوک ۳ « ندنفب دل وا تبغ ر هد

 ٩۱۱۲و «هناب «هدنق «هناح ؛زوسرغا هلیسهرص

 هدعب « هتسو هام امت | یر و غاطهرق هد

 . یدشغل وابصن هني رلیصنم سیربق ءلالا «دارفلب
 هدنتی زواګ هبهنام*دودح نیل هعک 3

 «هرزواقلوا اهم هب هل اقم ۳99۳ س> ینیدنلو

 .روالد هنسوم «یقرهنلوا نیت هنتلاا هنسو ات

 و تامهم قوجرو «رامو رات نسودرا نعشد هلرلب
 تاهروک ذم تلایا هدمرو ؛شعا ذخامانغو هعلس)۲

 منت

2 ۳4 ۰ 

 ۔اع هدنق هحارتسالالجال «هلغاوا هدایز یئاوغ

AA OLE RE 
E 

 لاحشرا هداروا هد ۱۱۳۱ «قرهنلوا لقت هندلطف

 «هدهسیدیفو هدنشاب یللا زونه هدننافو .ردشعا

 یدبانیکع بحاص و لماک ردقهدرو اسربپ 4

 -رتلافن آ (اشاپ هلادبع) ِ
 قطصمهداز یل لر وک هج ۱ هداذلیریوک

 تاذرب روسجو بیداو ملام «بولوا یلغوا تااشاپ
 . یدبا

 نالبجا یشراق

 تنواه یودرا

 ؛ستا جت
 شتا ندیک هلرلنارا هد ۸ .یدنا شم وا

 اع رب یتدش نالو عوقو «هلک ا لاعتشا برح

 .ردشلوا دیش « بودنا هلمح هناربش هدر

 ید كب نمحرلادبص یغوا و هدناتسرام یردب
 شلوا دهش هدنادمه لوا هنس زوقط ندنسا

 یواح ا راعشا كیاشاب هتلادبع . . یدبا

 رشا هدنوریپ « بولوا یلاود برم

 e رار هد رغ س نارا

 ی رمش ز رب : هلغاوا یر

 رومام هبه اکم هلأ هما راشم هاش و

 ا جا الاف

 .ردشغلوا

(Cupidonاام دما  

 یا 0 9 در ودییوک

 «معز یلغوا كغ مایو یرتشم هلا هرهز «بوئاوا

 و رب یواح یرلقوا هلا ر هدنلاو یلدانقو

 هكجوک ر قالپج یغاب یزوک ابو روک راتوط ۱

 ندحور . یدرردا روصت هدنلکش یتحوچ 0

 . ید ' قشام انبرب مان ) EE ( نال وا هانک

 2 قشع > ین E هدن دنع رینانو |

 .یدبا فو رعم

 هدنغاعسو تالودادغب 2

 واک ۷ دادن و ۱ هرامعلاتوک

 لحاس ثبلحد یقرهلوا هدنسیقرش بونح هرتم

 ۶۱۱۰ ۰ بولوا هبصق رب یزکم اضق هدنراسپ
 ر كوس صوص هرلمەہث «یتکم هب دشر « یسلاها

 را« لرش عماجرب رکید صوصخم هرلینس هلیعماج
 و یلاکد ۰ «یلاح ۷ «ینس هرواح

 چاق رب « بولوا کی هبصق و .ردراو یمامح ۲

 روک رب نوجا رارواو نياذیا هدهلحد لوا هنس |

 . یدیا ترادع ندنسوتزود ۱

 ا هرایماا ترک بر

Nisی-هزاغم  

 ۱ ههاشردانهدنرود تا ات ناخ ۵3| ناطاس



 تاو دل

 ین هس ةحاسم «بولوا مقاو هدننونج یاوتنم
 ۳۰. ۰۰ ۰ یسلاهاو هرتموانک برم ۷ »۰.۰ اس رقت

 ندنلاح لوح «بولوا زود یسیضارا . ردردق یک

 کسا نوجما كم هنلاخ یرب تبنم كا كنامد
 اما هلا اوراو قس « هلیریشکتو ریمعت كرالودج
 ندناب ع نیشنهیخ یسیلاها رکا .ردجاتح هنفلوا
 هنس هلق هعبر كز ریشع مال ین «بو وا ترابع

 كنلاها . ردمسقنم ههبحات < اض5 .ردیوسنم

 نادفردق ۱۰۰۰ یسهمور زم ءیضارانانلو هدندب

 یی ۲۷۰۷ ی
 هلداشک یناودج هلجد ًاریخا تیهصاخ هی زخ
 ۱۳۷ ۸۰۰ یی هادو ۰ یخدرلرب ین دجا

 یادفب ینالوصح یلشابكا ۰ رریلوا غلاب هعود ۳
 نویلم ۲۸ یراقو یغاشآ یونس «بولوا هراو
 . رول والصاح هرآ ولک نویلم ۰۰ و یادفب واک

 نیکود هیاجدو ناک ندناربا یعق رب كنسیضاا
 نارا .ردتبن«ثب «قرهنلوا اورا هلب ره ( لالک )

 تایاوب- «بولوا یرلع رم لزوک هدنتهج یدودح
 ANS . یادو تاناوہح یونس .ر ده وج یس هاها

 « بولوا تزال ندع ود

 V o“ E Cr AR « ریذرص

 قدس ۱ ۰ قم و نوف ۹ ۰ 2 5 « هود

 .ردترابع

 و همار سای هنسوو و هدنت الو رودنوادخ
 هدنسیقرثبونجهرتمولک ۱۲۰ 1 ۰

 كل ەرتم ٩۲ ۰ و هدنکءا لرد اط قسرول قر هوا

 ۰ بولوا روش فک اول مقاو هدعافرا

 ردم ۱ «ینیرش عماح E «یسل اها ۷۳

 «یساسلک 4 یک ۱۹ «یسهنانحاک ۲ « یس هس

 ۲۳و همادتسا ٤ هلا هبدشرو هكا هب دادعا ورم

 ۱ هب دشر رر ص وص# هرلینمراومور «یتکم ناییص

 ۹ «یلا 2س دب 0 یکم زق و همادتنا رر و

 نارا رویا غرب ندکسا *یامج ۷ یا
 «یسهقر اف ۱۲ صو مخ هنلا عا یرلینیج ههاتوک

 .انمو ناکد ۱۳۰۷ و ینورف ۲۰ «یسهناخگابد ٩
 نالوایوس كا كنس هف رش عماوج .ردراو یسهز

 .هدرک انب فلاح دیزاب ناطاس مریدلی ( عماج ولوا )
 و را یتویلس هدیجاقرب ندنرارکید «بولوا یس
 تبنمو عساو رهش 2 ا كم رالغوا ناک

 ترک | یر هناخ « بولوا هدنرانک كنهووا ۴

2 

۳۹۰ 
  یسهیموم ءورظنم « هدهسیا ندقار وط هر زوا

 رب مقاو هدنسیبیف بونج كرهش .ردلزوک یلیخ
  ی.هعلن ر هلاق ندشامز سنازب هدنرزوا تنه

 .. ردطاح هلرا هاب و غاب لزوک یفارطا ۰ ردراو

  .وسقجنآ ۰ ردلو یسهبراج هایمو فیطل یباوه
 رؤ ڭا 1 «بولوا مظتنم رغو راط یرلقاق

 زا ۱ 9 و لو للوص یک ندنسهت
 | هقشب ندرلیایچ نانلوا رکذ «بولوا كلشبا یخ
 7 هحالآ «یلواح هللا ملک و لاخ هویت نورد

 . ۰ ردیریا ید رلتهنص یک یلاعا هراسو نارتفس

 جم لشاب كاإ یلاحارخا تا هللا كيتفتو یاس

 دتع ههبنوق ندندامسرد . رویدیا سا یر

 . « هلککی ندنجما كرهش یطخ لود ری.د رب نالوا
 .اها .ردزس«مش کج هدبا قرت اهدقوچ كب هدیرلبا

 ۱ ییمرا ۰ ی ۳... و مور ی ۰ ندنسرل

 ۔راوج .رلردماکتم هلا یکر ناسل یسهلچ «بولوا

  .هویم ۵ دومرآ «زارک « هنشیو هلیموزوا كتر

 EEN نفر کسا .ردلزوک ك پب یرا
  هدنفارطاو هدنجما . رد ((00156 مواتوق )

 ۱ ندنف رط راق و ول .ردراو یسهقبتع را آ قوچ رب

 ٤ قر هنل وا لاخدا هنسهرباد هیمالسا تالامو حف

 . وا نایمرک هرکص ندنضارقنا تاهیقوعلس تلود
 مر دلب یلغوا نایهرک .یدیشلوا یک سس كن رالغ

 . قرهلوا زاهج هغزق درو هناخ دیزاب ناطاس

 . یدیشع | ماست ه یزاف راکدنوادخ یههاتوک

 راس نالوا یانمه یساضف هان وک س

 قاشعندنفرط یبرض بونج «بولوا یساضق زکر م
 ندنفرط ییرغ لامش «هلرلاضق وام ًابرغ «سودکو
 رهشیکسا ًافرش «هلبراقاعس لرغطرا الامت «هسورپ

 . راصح هرق ید ندنفرط قرش بونج «هلیساضق
 هلا رهش اضق . رددودحمو طاع هلغ اعس تبحاص

 ۰ قجارو یار شاط نوتل آ «رهش فارطا

 هلب راما E «ییناشواط ءيا E اک

 و یواح ارق ۰ «بولوا کوم ندهبحات ۸

 هدزک كرلنو هک «ر دنوکسمهلا یلاما ۱۲ ۰ ۲۳
 .ردلسم الماکیسادعام ندنایتسرخ ۷۰۰۰ نانلو

 یخ « هدهسیا لکد یهضراع قوچ یسیضارا

 لاش و یلدارم هدنتهج یلرع بونج ۰ ردعفترم
 « بونلو یرلک:ا كشرلغاط جااموط هدنف رط

٩ 



RFRوا  
 اب تب

 تنم كب یبیضارا , ردراو هدیرلنامروا لا
 لصاع یعاوا درهرس و هویمو هبخذ «بولوا

 اد اضق :

 دم ع5 ۰ دعم ۰ ع «فیرثمماج ۲۲۷ هدنلخ

 ۱۲۰ « |سدلک ۵ هیکت ۳۷ هلاک ۳ «هسر

 «ناخ۱ ۵ ۰مامح٩۳ «یتکم نایتسرخ ٤او مالسا

 3 رده وچ هد یس هباها تانا مرح ۳ رولوا 2

 نورد . رددوحوم ناکد ۰ و هناغگاید ارت

 ةع وا هلرا هارخ قوحر و علیا چاق هداف

 ۰ رددوح وم

 و ردنوادخ ع( ےس | 3

 رب ما هیهانوک
 «ل رذط را الاش . ردا هل س| كنم زکر «بولوآ

 6 هاب رلق حس یسهرق و هسور ندنتهح یرض لامس

 بونج « هلیتالو نیدیآ ندنفرط یون برغ
 یخ داق رش هلبغاحس بحاص راصحهرق ندنبناج قرش
 ىة“: ةا: ۰ رددودحم هلیشالو هوقنآ
 « رهشیکسا ۰ هیهان وک« بول وا هرتم ولیکم ب ےس ۱۸۳۰۰

 وا مسقنم هاضق ه هلن رلع-ا قاشعو سودک «وامس

 . ردواح ییهرق ۸۵۱ و هیحات ۱ ٤ «هدلاح یفیدل

 ی ۲۰۲ ۲۸۳ «بولوا یدک ۳۲۳ ۳۱۷ یسیلاها
 فرا یم ۹ «مور ی ۲٩ ۱۳ 4 «ملسم

 . ردیلسا را ی یکلوتف E یو ۶

 اف شیک .مدنیهج امت «بولوا مفتم یسیضارا

 یراکتا كاج دارم هدنفرا» یبرفبونجو كنف
 و رلءووا تك کوب قاط رب هدنرلهرآ «هلخاوا دتم

 ج وا ین٥ هنعافترا كدعقوم . رولدا لصح رل داو

 « هب م م وضع كنس هب راج هايم «بولوا ملات هب تام
 ث اکو د هزکد قآ هدیحاقر و هزکد هرف یقاط رب

 یغامرا سردنم كوب . رویقا هتهخ چ وا هرزوا

 «یک ییدتبا قش ییسهشوک قرش .بونج .كغاس

 . رولکود اکو ید یلاچ زا

 هنزکد را هطآ یحد یرهن ( سودک ) ناقآ هدنتهج
 كءغاعس . ررک هننالو نی « هرزوا كلکود

 هبءرمرس یر وام نافآ هدنسهشوک ب رغ لامش
 یسهرف «هرزوا كا لیکشت ن لریذیصوص نلکود
 یغامر( هراقس ) ناکودهزیکد هرق .رریک هنغاعتس
 هنب «یکییدتنا نامت هدنرلطسو كعءغاعس وب هسیا

 یندیاج ( قدرو ) ناقآ هدنف رط لامش كتهج وا

 رولک ود هغامرا و

 بر كغایعس

 هرزوا تموم یساوه

۳۹۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

 814 ك ورک 6 E «یغاس ولیک |

 هدنغاعس ه.هاتوک ربز] آ لیق اک هدردق کا

 تو كل

 زکلایو جرس نیزای ینبم هنعافترا «بولوا مالغاص
 تدورب نیشبف . ردقاعص زارا هدنآ سوتسغا

 هل شاب « بولوا تم یار وط

 «فالو ؛رادواح “هب رآ « یادغب و

 ۰ رد > هدایز

 « كاج رس « هبل زب « هما وصاف « دونم ص۰ «یراد

 « ریونک «نولون نویفآ «قوءاپ ۰ شک «ماسیس
 راسو موزوا «زوح «هناتسک «طومالب

 هدیرلبرآ هل راکج و كرا .رولوا لصاح یعاونا دار

 . راقیچ یموملاب هللا لابو كبا یخ «بولوا قو

 یرل امر وا كغارعس
 < هناتسک «ماج «هشیم . یراصثا هعلشاب «بولوا

 ۱۲ یو كنرلماجو هشیم .ردهراسو نکروک

 عطق هکسارک ERE ههرتم ۷ یراق و

 ا نکلل ده رسا را لاما هو
 ندنرهن قسرا یسهتسارک كرلاامروا یهدنساضق

 تاعانتحا قم ١٠ ی رات «بولب ردا هللا لا ص

 ندتنادقف هلق طناسو «قرهنلوا فرص ههلح

 یدامم كغاعس .روممهنلرا لة هلع هتشب ییالوط

 «قوهت انوش ررق لیس «روک «بولوا قرچ ید

 «هدهسیا یققحم ادال رلن دعم و ر ولب

 ا مسا یرلئالوا جارخا هدلاح یی دمش

 ندنرن دعم مورق یهدنساضق واتس هلیشاط هلول

e ۳ 4ه2 یس هدوم  

۰ 
 -۵ رهدس ٩ ۵ وم
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E ۵ ۰ ۰ ۰اوس ۸4  nعنس و هرم« و:  

 قاصو قوئوص .ردنرابع
 اف قاضعو رپهکشا هدایز *ا بول | قوح
 شنا یونس كن -«لها تالار ۰ ردمدن

 «قوبف «بولوا برق هر ۵

NAR os 

NYA °° 

 (ک ورس . ردنرابع ندمر اد هلا هردو

 هدقعقیج «بیعاص تالوم» شعب یر ندیکما

 رومشم كلهه وک یرلمهم كا كرلنوم « بولوا
 ا5 تالومعم شمبو یرلیلاخ كقاشع هلب رلءایج

 دنیح نالہاب ندنشاط هلول ناثیج هدرهشیکسا هللا

 ندقوچ یا۶۱ كنبرلب ج هیهاتوک .ردهراسو یتا هر
 و «هدهسیا شءارغوا هب هتکسو هغا ز جاور یر
 . ردشءالشاب هفل ر دنای وا ندا هدراهتتس وا

 یرلجاورو ترې تقو ره هسیا یرللاخ قاشع
 قر هک دک كنم: م و «ند ءب دلوا هدکا «ظفاحم



 تو دل

 دغو یلحاس گغاعسو .ردزسهبش کعمدا
 لابقت-ایف ر اج «نددنب دهل و قاز وا هد كي دلحاوس

 هل اري ږزا یح رخ . رددعآسم هر رب كوس نوجا

 .رهشیکسا «بولوا اشاپردیح دوخای دیمزاو هینادم
 یغاوعس یطخ لو ربم د نانلوا ددم هه زو ند

 ندا اد قد رم زا «یکقیدتبا قش ندن- هتروا

 ا وا و نخود اتش یو دوت
 «..هانوک طخ ییا و

 دی | عیسو هداب ؛ ز خب e و تراجت رغ ایس

 .ردهرز وا چا قالا

 یغاعس جد SA لوق ندهسورب ا

 لود ریمد كرکو ه هس وش و

 اس «ندنغب دل وا را هەشت قح وا ید هن رلذق وم

 و درک «هدهسرودنا قش

 - رد هد2«امهنل وا جارخا ال وصخ ندنفراحر ھ لغ

 هربخ ذ ؛یغامس «تثیءفت «یئاط هلول نیاعارخ 1 | هیعشای

 یلنام ۲۰۰۰۰۰ یونس یوم «بولوا نویفآو
 ردهدنرهدار یماریل

 ییالاخ دانال وا ٌنرابع ناهار سو هم تاحوسم

 غلاب هزما رمل ياغ 294

 كعغاعس؛بویلوا ی رم رلرا دوم و

 «یغا شاط ک2 ۵ و

 نر سه

 2 113 ,وبل وا

 هنلثم ترد چ وا كنو ۳ تاجارخا نوت

 و ههدشر ه هداول نورد .ردن یفجهلوا غلاب
 . رددوج وم یت کم ناتسرخ ۱ هل اهم ادتنا ۷۹٩
 ی E E ی

 U a | عروب ول
 هرتمولدک ۰۳۷ ۰ هل ویفوتسا و هدنتهح بونح

 ۱ ك ر ) فلا 4 ۳ قر هلوا هنا رغ بوذح

 هرتمولک چاق رب ندنصتمو هدنرزوا یلوق لونج

 ۱۱ ۰۲۷ «بولوارمثرب ی زکر تلابا هدیراقو

 | یرالودج قوجرب «یسهبننا لزوکو رکراک «یرالو
 | زعم ك «یرلب ر وک ریمد كریم هدنرزوا رلن و و

  هدنررب یناماکعسا یکسا نانلوا مده «یرلقافوس
ERهعیطمو بتاکم ددعتم « یرلهاکح رفت هل رل هاب . 

 تاج وسنم ندقوماپ «یس هجتاب تانابن رب لمکم «یرل
 هر اف ASE « ون ربیسا کش « دغاک تا

 ید ہرکص ند تاب ینعو یکی كح وسا

 . ردب رهش

۳۹۲ 

  صوصخم هنس هببرت هكخراتجوچ ناطیاض «ییارس رب
 | سوق" ترک .ردراو ینراجم كلدیا كبو یر

 قیر سرخ ,EL و 1۳ «بولوا
 ۱ .ردقوح یراهطآ

 e ديزي » ] 0 5
 [  «تعحارص هتسهدام «(ت ۳2

  یفیدلوا هصق حوکر #9 ۳

 .رودا ناب یوم توقاي

 كتعاط نف ( ۲

 ا رب لیصا 0 یریهش س | و وک
 هدنخځ رات ۱۰۰ «هدلاح یتیدلوا بوسنم هب هلن او

 | ۱۱۸و «شمواع هدنسهبصق (هفام) گنهنااآ

 هغروسارتسا هد ۱۲ ٤ .ردشعا تافو هدنګ رات

 ه دن رلخم رات ۷ 2 ۶ همروک هنغر داش الک [ «بودنک

 هدروک ذم رهش ینراحم كالا كروک ذم لبلح نف

 رافرح كو

 شعاب یترلبلاق تافورح هکود هدم « بونالاوت
 و یا شا داجحا هاکتسد ر/ نوجا مبطو

 فال ۳ «بودنا فرض ت یلیخ ه رایت

 هب هتشام نالوانطو 9 ۵ ٩ کنه ندکد سا

 4ب رزوا هت ادتباو ؛شعا ارحا

 ۱ بایرا هدنعما ( تسوف ) هد ۱۵۵۰ و ؛ عاود ۳

 یکیدررو نو «بودا تکرش دقع هلرب ندنورت
 ۳: شتا مبط لا ۲ «قرهلوا هعفد كلا لا هقآ

 داد ۱۳ لح و و هدب .یدا

 كد هنح را ۱ 67۰و ی هعیطهر هنشاب یدنک

 ید شعا ره را اتهام «كرهدیا هرادا

E٤ ندنکب دعا عضو یتمان هرلب اتککی دا عبط  

 . ردشغلو هرو عزانم اوم تقو لدخ ر ۳

 هدهنس زو ر هدهبنالآ یر ندنخحرااا ۰

 . ردهدتفل زا ارحا یداطرو لود الو كعءربعوک

 تن هعیعم یهر هدسراو هدغرویسارت-ا و هسنام

 .ردشغا وا زکر یرللکبه هدنسدآ وح

 ۱ 9 ) Kurtenberg ( ۱ را

 لام هرتمولک ٩ ك (ژالسارق) | ست
 یسلاها ۱۲ ۸۰۰ «بولوا هبصق رب _هدنسیبغ

 نوشروقو ریثاب هدنراوجو یرلهق ریاف رکش «یتکم
 .ردراو یرلن دەم

 ااش ا كەتا 0 9۲
 تفت . هر

 هد ۱۷۶٩ «بولوا ندر رو



 «شمنواو هدر همت تروفقا روا یربن نام

 لج طلب ارت و .ردشگا تافو هد ۱۸۳۲ و"

 «هرکص ندقدلآ همانتدامش «بودا لیصحم قوقح

 ۱۷۷۲ «گرهدا باستنا هتابدا «هلا كر" کلسو
 رومشم هد ۱۷۷ ء و نیا تا

 ترهش رو هلو 2 زره نیس هو عت (ررو)

 كت س وکو وا لراش ت یسارب ( راعاو) «بویازق

 هنارس كوو ؛شعازق ینیحوو تم هدالاقوف

 رگ ۰ دا رات

 . ید ثم رب هنس هات روم شعب «قرهنلوا بلح

 قوجرب بقامتم یر «هدلاح یش داوا ەد .ةمەم تي

 هن یر اک یا و ها

 ul 7 یل دوق هادب هد ۰

 د ثاسمو راکذا یسهلاسر ورتاش
 ا 1 هتیفر ر هداءلا قوف «هلغلوا نیم

 ر دات 2| «بوداآ ر

 كن رصع هح هال آ هنفلۇم هرکصندن رشت كن رثا وو

 ترابا كو . یدمشعالشاب هنلقاب هل رظن یدنرف

 هدهصوصخم تروم هلا هتوک هدنکی درب هب هال [

 هلن ( روود نویژا ) ینسیدنک «بر-ثیروک
 رشت كدهنتثو وص كنرع . یدشعا فطلط

 قلعت۰ هب هی نونف و ؛ شماملاق ا ندرت آب

 نکیاهدنشاب ۸۳ ۰. ىدا رشت روا شش یا

 یعاش ذالوا ید بک هد (را- -او) «بودا تافو

 لراش نالوا شفلو یا هل (راتفا یه

 ردشفل وا ن ود a یرارآ ما و

 هو هد گیل نالآ یر درک و کش

 ضمب هدهبببط نونف بولوا نااش هغغ وا ذاخا
 ناد ( ےسیئتاپ) یداقتعا .ردراو یخد قاف

 و ۳ « بولوا ترابع یندفوست لوصا رب

 دعم رک رند ز
 یرا ناعه هدنر

 .روبااوا سح

 را رب هدجوخا(0۱2-]0) ۱ ۰

 ندق دقح ندلوک وب «بولوا هد نوح كاز

 (:ناتملور )نشود ندمانضرا ۲ دری
 ؛بولب رآ هلوق يا هدمو «ردا لنت ینس هلالش

 تاغتاغ هدنفرط تلآ كنرهش (عروبتوک )ایر ۲

 (نکنیسیه) هدنسهرآ كلوق ییارو .رولیکود هنیزیکد
 هرتمولک ۱۲۰ یسارحم .رودنا لکشت ی

 اسم رب قونوص «بویلوا

O e و AEE AALS E ۳۱۳ 
 هزیکد هدهبناث «بولوا لوزوا

 . رکود وص
 هدام« انوغ » |( t2 0) ۱ و

 اه هل روس تعحارص هس

 اه هد هیس ورب (Göttingen) نت

 ( میاهسدنیه ) ك_:2اايا هروون ۱ نکنیتوک

 ۱ اضق هدنم وح هرتمولک ۷ ۱ ثءامسدانهو هدنغاحس

 كوب «یسل اما ۱۷ ۰۰۰ «تولوا هبصق ر ای هک ره

 - ههر اف اسو ی ا كرارا نیکو تاحوسنم

 .ردراو یر

a 5كوي ندنرهش ( رافاب)  
 یرلسو ر ی رفلتصا «تولوا و را

 هبالوک ی زکر م كنم
 هن یم ا هحرل-ور

 .ردحأتحم هم یغیدلوا

 قرش ادزا « لي سقت برش چوا

 كيو .رو دا ناس یغیدلوا

 شفلو هدهرو یییداوا

 اظ «بولوا هب رق رب هد رت فواط ) 9

 -اح یادتبا فسو نی جامح ریہش ل
 . یدبا

 ۔ارءش ینا یرعه زرق ی لا ی 1 0
 ۱ ا اتوا ن ی

 E0 نابض هده رۋ ۳ مش

 .یدبا ندن-هصز رلیهاپس «بولوا یللوناتسا
 دز وا تاب وش

 ندنپاوخ هماچ هغ هفقاب ییشاب شمراقیچ
 شمدوک ىلع شلاق هتسمد ناهه

 لا ادا ندننسارمش اما | یر
 رد عام لاد

 ندنب ات

 تافو هد راز ۸۸ 1 « بولوا لارا یار

 ON تاب وش .ردشم |

 مشچ م اداب نآ نادنح هس لابخ رد

 مشچ مان دراد هکنم 2م تسدن وخ ٌةیشچ

 کیا

 شماشاب هدام ی وف ساع

 هاش:«بولوا ندنناداس نادمه ی

 ورسخ )ر و «

 :ردندنوا تب وش .ردشم زا یسهموظنم « نربش و

 خر ام دشت قفس
 نییلک تسد مد ره درکیم طلع

 یساهد یع فالف ید هداباب ضرا 7
 میها را ترضح « بولوا هبصق ر

 I هداروا و یغیدلوا ياو ES 2 (مع)

 كا 3 رللودح نالبرآ ندنارف .رد و ص یتیدلنآ

 نانید (لوک رب ) و 3 ندنناب هبصق و یسجترب

r e r 



 يدك
 یا ن دعس هدیره لاس یجتوا .یدنا لودج

 ج یلهبصق هل هدنتدوع ندهیسداق (هضر) صاقو

 هدلباب ضرا «بولد ( یر یوک ) اکو .یدشعا

 راو یخد هبصق / رکید هما ( قیرطلا فدک

 «بولوا لر ید هد هم رکم 0 و یدا

 .یدا ین سم كرادلادبع ی

a اس دیه )Ko tch ۳ 

 AS اکو E هلاک

 3 امهارب قرهلوا هدنسدت رش لا ۳ هرتمولک ۷ ۰

 یانمههدنرزوا یره ( هشر ) عبا هنغامرا هرتوف

 ؛ بولوا هبصق رب یزکرم تهزات# تموکح رب

 صوصخ ههجار ۰ ردراو ییلاها ۰
 ندرل هلن «بوبلوا یرلهناخ ریکراک هقشب دارس

۳۳ 
 ند یغوط رام ام

 را چوک ) ملات هنتهوکح زلک:ا هیغوط

 و ندنراع ره و هدنسهتروا كنت (یجارهاش

 یسهیعتس هک اس زاا یتیدلوا EE هلن با

 ۵۳۲ ۵ یسلاما و هرتهولک بم ۳۳/۸۰

 هال ايه «بولوا تیمم كو زود ییذطارا رک

 قیص تو نایرج یرغوطبونج اس ندنراکتا
 یءدنراهرا كرلن و هلراما قوحرب ندا لیدبت قاتس

 2 یالوصع ییارشک لا. .روالوا اورا هلرالودج
 لتوطر «هدهسلکد قاعص كب یماوه .ردنووو
 ا «یرونآرو هدنروص ی 4 هراوق .ردریغآو

 ت (جوک ) ON کا با اص
 . رویلو هدنساعدا تالودنه «هدرهسیا بوسنم

 - ردهدنرهدار ۱ یرلن السم

 لتیءهاو او هقشب ند هبصق ییانمه نالوا یرتم

 یس هز ام کک

  Osو ۰

 . ردق و ی” هر ومعم

 | یجارهاش راہب چوک
 [ .هللروب تعج

 1 اشاب دما تا

 |  هلبر وب تعجارح

 ست ول ا ۱ ریما كچوک
 میش . ردیاناسارخ لصا نع هدنیاور رو یهیس

 < یجارهاش » ]

 5 اشا دجا » ]

 هتشم وام »¢ )= - كح

 ع ۳۳ هه

۳۹۱ 

 لوا د._ع افت

 ۲ بد
 E EF ا ملمت هدکارب هللا هللا دمج

 5 هسنامآ تدم ر .یدیشلوا يلع* طخ هدوقروق

 - «هلغلوا یراط یمع هن رازوک هدعب بودبا كلرتفم

 وا هدر ناو ؟

 ۱ یدنک یرثک | «بواوا كلام هب د ریش کت کد و دنا

 .ردشع|تافو هد ٩۳ ۵ .یدیشعا خاسنتسا هلی ط

 ۲ ۰ ۱ کچچرک
 ۳ €. تعجآ ص 4 تهد

 ۲ انعاب ین ی
 Ea ) ۱ ا نیسح كچ وک

 3 [ . هلروم تەحا رم هی مو او

0 2 

 E ۱ هچ ران كجوک

 ه_ګرود قرهلوا هدنسيقرش بونج هرتمولیک ۷ ٤

 هدنسپ دالیم خیرات ۱۷۷ ٤ بول وا هن رق ر هدندودح

 اعم ناناوا دقع هدننب هور هلا هسام تلود

 4 .ردروهشم هلم وا لح یم 2۱ دنل وا اضما كل هده

 « بو دا لحاس هدزیکد هرق هیسور هلا ام

 نت كيه ناق تاود یخد ی رل راتات نابوقو معرق

 هل رکب د مانو
 یط صم كذس

 هودا » )— ۳

 .یدا شمراتبح نددتیسبات

 |اشاب ینطصم كچوک
 ۱۳۱ 1 اإ
 [ ۰ دوس تعجارص

 4 رس ۵ دام 4 1

 ۳ هل ر ور تعجارص

 ۱ سردنم و

 تموکح هدرپلا ءاروام

 . داف ات وا قریب ۱ ناخ یجنچوک
 وک نم تاود «بولوا 1۶ زادمکح یعکیا لس

 ٩۱ اغا تک شا د نالوا یساب كنەر
 AE «ه »زو ییتف كن ردب «هدن رات

 لیماعا ۸ 5ک یر

 راب Sa E نالوا قفتم هللا ینا م

 ؛هدهسرلشعا وع هربلا ءار وام یرکسع كهاش

 هل اتم هک ای دنک ناخ اس .اخ کی كەر” یاص

 بولغه رسارا هدهرا# زالو عوئ و «بودنا

 یک وک ۰ . یدشل وا لوتقم ات مم اوت

 كوف

 هب را هلبس امهط 1 « كرهدیا زواح ه ۳ رح ناخ

 هون یسارب و رشا تدو» ا « هد هسنا شا



E 2 و DA Aاب  
Nر  

۳ ۳ 
۸ 

 ۰ ۶ Er «بودیا قوس رک هنامارخ هو "

 تم .ردذغا تافو هدنتدوع هرهلا ءاروام با

 هلکغرد ( ناخ جرکر نو یرکی قموکح
 .ردفورعم .خد

 فا راوفعم کلا هكی دق نارا

 ل لاز متسر «بولوا قدنزاتام درد
 زر دوکيک یوا تزاتسیس متسر و4 ى اود رصاعم

 . یدیا کا زني ناهفصا ید

 غلاب هب ددع نأ 1 یدافعاو دال وا «بولوا

 لع «بودا برح هدنتعمیس هلج هک «یدنشلوا

 هرلساروت كرلنارا نورا ذخا كتواس صولا

 زارا هدنرهارودارود تارا نالوا یثراق .

 ی وبک یرومش» كا كرانو .یدرلشعا تعاصش
 ی هتسوحو تسج گاو تک هک

 . وط هدنارو تدم لوط هلتنابق لیدت «بولوا

 مو نم

 یانم هلهو یس هنانام رهق فاعوا دزردوک .یدنا

 هلا ( ناریپ ) یرکسع رس دلرلنارول هدنتخوضش
 .رف ةمانہش یلتن تروص یموقمو هزرابم کیدتا

 . رویالوا ریوصا لزوک كب هدسود

lalê ) 100۲, Koura, Kyrus ( 3 - 

 «بولوا یغامرا لوس دا + ۱ 7
 ه قرشلاعت « هلن اهم ندنغاو رضح هدنل (ش

 ره قوح

 یمرتک هنارا «بولوت یورضک ت

 ص را

 قرشو «رشود هنسبداو ناتجرک « قرة  یرغوط

 غاصو «كر؛ود یرغواع هیون قرش هدمو

 یرمش سلف < قرلآ رهرد قوج ر ندلوصو

 قو+ رب ناغاص یغاغآ ندارواو هدف ندنجما

 «بول | رانا
 ؛رل [یرارمن ( نازال آ) و ( هرو ) یغد نداوص
 یندودح نارا هدنته- یغاشآ تنهووا روک دمو

 تقو رب «هلا ذخا یب رہن ( سارآ) نلک قرهرآ

 ییفوط هونج «هرکص ندعقدق | یوا هقرش

 1 .هعل وا لصاو هنسهبصق قادام ‹كر هود

 هددناب رج نالوا یرغوط هون یا هک. اب ربآ هلوق

 قدزعود هد راهووا غاب هرق

 یرغوو هفرش ی رک «ه وق جاغ ا هرف « هلما و د

 | هرزح رع داش كن وق جاغآ هرق « 2 ره ود

 هدنفان وزوا هرتمولک ۱۰۵۰ یار . رولوا بصنم

 قلفارو-ف و ۱ هدهشات هدنناضف « بولوا

 هافسربس 5 ی دوش هرتم یکم ۱۹ 6 هدنعسوم

 | لوا

۱ 
۱ 
۱ 

 قو و ۳۹9

 قبلاب ساک هدنب رق یصم TES ىلع «بولوا

 . رول وا ده

 «بولوا ره رب ید هدسراف هلا و
 لاعث «هلناعم هدنسهزا ( هوکهرک ) هلا (لبهوک) |

 ا یرغوط ه قرش بونج هدمبو ه رغ

 .ررلیکود هنلؤک ( زرین )
 ۳ د ( ریمادت ) اکو .ردهداوط

 لیتا هداشمآ ( 20۳۵6۵0 ) ا دل

 كاروي اللوزو ۳ اسار

 كل هرتم ولک ۷ E هدنسش را ياس

OSE ۱۲ EP 
 - ہرآ رغ لوط ۷۱۳۳۸۲ هلا ۷۹۹ و لامت
 بولوا ها رب عبات هالود كزافو عقاو هدن را

 هرتمولک ۱۰ یو هب ورغ لامش

2 
 دم

ِ 5 
e =ناداه رس هم ۱  

 a .ردهدنلسهرا هرتمولړک ۱ ۲ هلا ۳ یکاو

 یسلاما ۰ ردهرتمولک عج سم ۵ ۵ ۰ یس هیس

 هرلتپسنح فلت «بولوا هدنراهدار ۰

 «هڪ ۰ e ندنرارج | ېم اوروا بو ات نم

 ط ولخحم فتا ا هجز ہآارف «هجزیکتروم

 E زر هر
 كب هدنسیونح لحاس یجنآ بولوا تنم رغو

 کیا هدنلخدم و .ردراو ینایل رب مالغاص

 هک ؛ووم ]ود 1 داتسلم و و یس هماق

 .ردهبصتر هاک: راحت كب مماج یبیلاها ۰

 لارو نایاراب «لاعا تنیکجما فورعم هلعسا وب

 كامل

 ۔راوج .روینلوا لق هکنلف ندهکسا و یرلقوبق

 «بودبا لیکشت هرتادرب رارب هللا هطآ چوا یکدنرل

SA Eرو ریو دارا 8  
 نإ دحأ ندلا مش

 ؛بولوا ندالع مظاعا ( ل ۳ تاک
 لئات هتماقم هبمالسا نوسم هدهباغع تلود

 هرصم *هرهاق ندنت کام .ردسجمدرد كرلت الوا

 «بودیا مولع لیصحم ندنرصع یا لا لاقتنا

 تزاحا رخ نا روهشم هدشدح

 یند هدمولع راسو تارتو ریسفتو هةفو ؛ شل آ

 سیر دن هدروک ذم رهش ۰ یدا کار لوع دن

 لند یدشننا ناک ات الوم «نکل لونشم هلا

 «هلک | هدهاشم یاطاو رگ هک ساتا یوروع

 3 دیالعسع



 ر و ك

 « كرەدىا ساقلا نع هور تاج ر

 هن ولت رمةح یا ناخ دارم ناطلس ناکقنح هدههردا

 مع گنناروک الم هیلارادم هاش داب . یدیشا دقت
 «هنکاسردم سرادمشم) هدهسورپ « هلرب دقت نلضف و
 كياخ دم ناطلم هدازهش نالو هداسنغم هدعبو

 «هلاراشم *هدازهش .یدیشمروس صا هنکعم

 چھ al“ عا ما ندسرد «یم هبط تدالح

 ام «هدلاح یهو قفوم «دمیلمت م ر

 هدعاسمو ما ین دل | ندیهاش داپ تاج «هجرت

 مخ هدنفرط تدم زا هلتدش لاریعتسا «هنس رزوا

 ؛شلوا قفوم ام یهمزال مولع دار هرب دنا

 «یک یغ.دنازف ییتبحم هدامعاا قود فهدازهشو

 هن رلن ا جاو ماعنا قوج ك كناخ دارم ناظلس

 E EE يا وا ی لئا د

 فلک ترازو هک دیک اودا اا ولج كولاراشم

 هک ضا «بویعا لو «هدهسيا شلروم

 فسا ا و ور اروم .یدیشغآ تفاق
 هدارواو ؛شعا تدوع هرضم بن اجهرکصو ؛شفلوا

 قوج كب «یقرهنلوا لوبق نسح ندنفرط یابتاق

 هرکص تدم رب «"یدیشمروک تافتاو مارک ا

 هد ۸۲۲ «هلبلح یدک ساک ناخ دم ناطلس

 تاصیصخ

 سیردتو هللا اضقروما هداروا .یدیشهرومس نییعق
 تشم ماتم هد ۸ ؛نکیا لونشم ها فلآتو

 د ۰

aام قلا ۶  
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 هنس اض هسور اسان

 هدماقم و هنس ۸ «قرالروس ضن 4 هبمالسا

 ۰ هرکی ندکدنشا هعرث زوما ؟هزادا هدهد

 كنرترضح اث ناخ دیزیاب ناطاس ناکمتنج
AAR AMISهدلوساشنا « بو دنا لات رام  

 نفد هدنسهربطخ فدرش عماح نالوا یهدرک اتم

 «یناثلا مبسلا ریسفت ىف ییامالا ةباغ » .ردشغاوا

 قوچ رب هک «ردشمزاب فیرش ریسفت رب هل ناونع
 یرلناقیفدت كدواض و یرشخز ةمالع هدنرارب

 اخ مگ » .ردشعا هثطخ رد جا رلذحم هنرزوا

 < یراخعلا ضار لء یراج ار“ وکلا » ید 4«یر
 هبهربتعم بتک یاس هلا حرش رب لمکم هلیاوئع

 .ردشقا فيلات تاقیلعاو یتاوح مقاط رب یغد

۳۹۱۹ 

 2 ا ميرم رم کردی

 1 و ندیارت ناد ) رع / « بولوا هددکنر روت ۱ ۹۳۹ قوف تروصر « هلن ادع و تا اةح لاک «هلماود

 . -رش دودح شما رحم .ربترابع ندهسناکرب هبرتا |

 | هدام قاتسجرک ه ] نات جروکد 1 حر رک
 ۱ [ ۰هلنرویب تمجارم هنس | ۰ 2

 هدیقرش نادوس ( 160۳00127 )

 ۰ كموطرخ «بولوا تكلم ا نافدروک
 ۴ العاب ندنس رغ بوح هرتمولرک شب زونوا زو وا

 لحاس كتا رح نالوا یلوق ییرغ كلاس «قره

 كن دوقم .رولوا دتع رد هروخراد ندنس رغ

 ندنسهبنادوس كلام تاب رصم تودخ كده حو رخ

 ضرع ۱۵۳ هللا ۱۲۲ تک و نالوا شفل و

 - هزا قرش لوط ۲۹۳۱۰۳ هلا ۰۳۳۳۰ و اش
 اب رقت ی. ه_عطس م ¢ بولوا د ه دن را

 ۲۸۰ ۰۰۰ یسیلاهاو هرتموایک مبرم ۰

 ندنتهح برغو نده ندننرط لاتث .روشود

 ندضیارم یغد ندنناج قرش اتو ندرونراد
 (هراغب) هدنتهج بونج «بولوا شار هلرالوج یلاخ
 شن امروامساو ناوکسم ارس هما دوس ماوقا (كواث)و

 .ردفورعم د هل.مسا (هبو راد) تهج و .روبنلو

 ندرح یاذح یرهووا «بولوا زود یسضارا

 8۰۰ یرتالفا برق هلن یارمو زوالا شب
 و غاط نانلو هدنسیر هنتوا .ردعفتم ردقهرتم

 ردقهرتم زو ترد جوا ندرهووا ید یر هت
 اراعا ندرحم یاذح یرب چه « بولوا عفت

 یغاریوط . زا زواګ ینعافرا ردق هرتم ۰

 بونح ( برعلارحم ) نالوا عات اکو و هدنس هیق

 ناب رطایمنادهدنشا كتکاملصا «بوق آ هدنفرط
 هدنربداو هدننیدغاب روحناب زکلاب . ردقو رانا

 «ندزالوالصاو هلبیخدو «بوقآ وص رادقم رب
 ی ۳ لا هرم لاها .رولوا وحم هدراموق

 یرویق هکوبلاح « بودیا عفد هللا ویقو جمرهص
 رادم ه_هعلشاب «ندنیدلوا نرد ردق ه۰ ید

 .رارکح تجز هفمالوص یناناوبح نالوا یرلتشرعم

 قلفاروف ر «بولوا قاعص هرزوا تیموم یماوه

 . . نالو ماتخ هدسیام . ردراو یعوم روماب رو



 E E فا و و ۱۳

 یفادقیج ردقههجرد 2۹ «بولوا هداز ندهحرد

 ( فیرخ ) هدنلحم و نایالشاب هدسیام .رولوا هد
 ¢ هد4سلا ی رس جد یگ وم روغاب نانلوا رییعت

 ۔وس مکح یقلقار وق ى9 هد وم 3 هدرا هنس ضعب

 .رولوا قاتیف «بور

 نافدروک تقوییدروسنمکح یم” وم روحاب

 ه دنع“ وم قافار وقر دق هن ره «بولوا و تیام یییخ

 یخد یرلفاریاپ كرلجاغآ «كرءک هنلاح شعب ین هتروا
 قاهنروا رار هلیسهالشاب كررواب «هدهسیارثود

 یجسن یاوه ندنراکعچ كراعثا «بولوا یکدمز
 هدا 7 روقج .رولوا نربنع ید

 هجراکس تقو وا . را ۲ یتتروص راچ رب لزوک €

 هيرا وص و و هراراچ وب ندرللوچ یهدفارطا
 | لاها ریارب هیسمالشاب كرارومغاب .رونلوا قوس
 | یرلتاوغشم ردقهنره «بوهالشاب هکملشیا یناریوط

 نخ تاللوصح لیخ ر «هدهسلا یعر تاناویح

 ۳۳ ( نخد ) یوصحم شک کا .رارر د شیت

 «یاأدغب ؛بولوا هرخذ رب هاشم هبیراد ی راکدشا

 | -وا لصاح یخد راهزبس شمپ راسو هیماب « نونوت
 .هوی« راس صوصخم هبهراح ملاقاو یرلامرخ رول

 . راقبح نم یتیاک هدنرلنامروا .ردقوچ هدیرا

 هر هتسارک «بولوا یرکو یرک او قفوا یرلحاغآ

 روا « هود :یسهلها تاناوم> . ردلکد لشیرولا

 و کرم ها آر وو
 : هد یسهیشحو تاناوح و قدنعاونا هيتس روبط

 «سراپ «نالسرآ « یعاونا كرك «هفارظ «نادکر ک

 هود «نوهم «یدک ینا «لاقچ «نالتریص «نالپق
 . ردنرابع ند هراسو یشوق

 «بویفلشیا «هد هسیا قوجیرلن دعم نوتل آ . ردشم

 یرازوت . یراکدلکورونس كراوص زکلای رلیارب
 یثوق هود « یزوت نوتلآ یلاجارخا . رارالبوط
 « بولوا تراب ندءرتاسو یرد « غمض «ییوت
 «نولم۱؛ اسرق غم نانلوجارخا هلیق رط رصم

 | نویلل م یخدرلیرد « نویلم ۲ «ییو یثوق هود

 و و ۱ ۳۷

 شعب اما كريمد هيلع عیانص .رولوا غلاب هنئارف
 .ردترابع ندهیغابد تالومعهو تاجوسنم ابق

 اط ر «بولوا بک ص ندتیسنج چ وا یسیلاها

 . رددودمم ندرلیجتز و زسقرف ندرلیو یرلق
 «هدلاح یرلقدلوا ها.س قوح 1 هب یرلذاط 7

 ساقفاق « بولوا ندهرارب نالوا برق هرلیشبح
 هلبریثأت كوأقا هدیرلقاط رب ۰ راردیوسنم هنقرع
 < بولوا ترابع ندنابرع شیش الو بوق یرکار

 رینیصو نوبوق یني (هراق )و ( شبابك ) رلتوب
 وستاناومح .راردمس* هب کیا هاب رلم »| یرلن اب وچ

 و ناا عا هدنلاح تربشع و نالوا كلام هیرلیر
 لتا كا و یک كا كيافدروك قاط یحچ وا

 و ییلاها كس زوئوا یمرکی یزکرم .ردیییلاما
 یواع یی وثراچ اشیا كب هلبافیرشعماج كوي رب
 هب رصم n ۲ ر دیس هیصق ) دیبعل | ) نالوا

 یلیخ ر هددف رط ره كتک1م كركو هدهصت و درک

 .یدیشلوا قفوم هبهعفا تاسعا و تاراما
 ۳ ی

 ی ۱ سوددوک

 هدنرزوایاج موق قرهلواهدنسیق رش لاعش هرتم ونک
 8 یزکر اضف عق و هدعافترا كلهرتم ۵۵۵ و
 مس یروصقو مور ی ۰ زکاای «بولوا هبصق

 ۰۰ « هرزوا قلوا

 سیلک
 و اغ قوحر و یه ۱۰ ek ۳ یا ۲

 كو ر ومش ميى ال و مەم و .ردرو یهاکتسد هداه”

 ٤ ی-.هزانم و ناکد ۸ «یتکم هب دشر <«

 ندهرت» میرم ۵۰۰۰۰ یونس «بولوا لوبقم
 ومر ۱ هبصآ .رو ا همدم ومر لئام كم هوا رولدا لاصا یاخ هداز
 «نادنغر دلوا شعاومص هلر وماج یرلهناخرثک او سسؤم

 .ردزیکنانزح كپ یسهرظنء | الشاب هنماذلو ليف
A 05ریس  > 

 كغاحخسو تالو یماضق سو در وک س

 «هلیتالو راکدنوادخ الامش «بولواهدنلامش یاهتنم |

 ا رع « ىللاص اوچ «رهش الا و ج رمد اقرش

 « هدلاح یغیدلوا دود هلب رلاضق راصح ۳1 یحد ۱

 . رد کس ندهرق ۱۳۵ رار هلئسهبجات ولرو



 و و دل

 ۱/۸۰ اور شش یکاهرتم وایک عبرص ت

 یا راک عیرم ه۰ «نامروا یکل هرتمولیک برم
 هفت نع مت ول ہک ما سم ۵۲۸ و یر

 2ر اع نده لا ضار ی و
 و مور ی ۰۵ زکلاب تولوا یک ۳۱ 6

 هلا یر ناسا .یبهج و لسم ناک یواش

 هدیرارب

 موزوا !یروق هلا هریخذینالر صع هڪلشاب

 ته ؛بولوا قاغاعیسضارا - رار دم دم

 8 ردراو

 یر وز بول وا ترابع ندرهزمسو هو. و

 .ردهدهحرد ىکا

 ا
 . ا كنادناخ ۳

 ۳ ) كالروع هو كلر » ]

 [. هللروسب تمجارم هنیرآ

 و | هلدوک
 د «هلزکد هر دل ایش هلن را اف یو هربت "اب رظ

 ندههرق ۵٩ .رددود هلن اعس هاش ونک یخ د

 (ویلیا)نانلود بیرق هل-اس یزکرم «بولوا بکر
 ی 1٩ ؛«بولواینک ۱ ۰ ۵ ۸ یسل اها  ردنس هب رق

 . ردلسم یروصت و مرا ی ۶
 .وص# هعلشاب «بولوا اد NE یدصارا

 بوم كکارو و روش یک

 2 ۰ ر ےب اخس و تالو نوزرط
 9 «بولوا او

 و

 ندهراسو موزوا BIR یاد «رصم + هال

 : رونلوا لامعا بارش یخ ندموزوا .ردنراص

 مسن لافو قایش هلزب تک نیلاقو هجا یسیلاما
 لدرهد لاعا تالآ یک اتم هجا ط كن و

 یخدقیشاق ندریشچو و ماچ :رلر دنا

 .رازاپاب
 هب زاس فیهیسور (060۲1112) ۱ ۳
 ۸۰ ك( چنل ) و هدنازا ] ۶

 هدنرزوا یره ( هسبات ) قرهلوا هدنيع 2 هرتمراک
 هشا ددمتم «یسااه 9 ۰ ؛بولوا رهش رب

 ایل ید زا ( یوم هنازهتک , < یههر ومش» رانا و

 و یسهباع ت 2 ایچ ٤ یم ها هنو# لند اعم « یس هناخم

 . ردراو یرلهشراذ هراسو هلدروق «زب «هخوچ

Cyr ue) [ ۲ 1نانو کسا  
 یی 4تسهطخ هقر كرل ۱ ۱ و

 هدول « بولوا یراکدر و ه نخاعس یزاغس
 (هنروک ) یرلق لواش# | ا هدهررک ذم هاه

 ی ۳۹۸

TR / J ا 

 Es ر ا هلتسن هد د رهش م.دق ناورق یاب

 ۱ . یدیا مسا

 هقرب داران یکسا (0۲۳۵۳۶) ۱ رج یک
 ومعم یراکدتبا سیسات هدنلحاس ۱

 نالواذوخأم ندنوب هجرلبرع «بولوا یرب كرلهر
 .هبق رفاكعفاتن هیقعو ؛ردفورعم هلیسا (ناورق )

 اکو « نوجمآ قیرفت ندناوربق و دنیا ا هد

 (مع)یسیع دالدم رهش و .رار.د ( ےدقل تا ورق )

 .ه ردنکسا «بونل وا ا 0 هس ۲۳۰ لاد

 .هعطق اش رفا درکص ندحاتراق لو

 اس . یدا یرهش هاد راغ 2 كور كلا كنس

 یسهلکسا «بولوا هدب ریا هرته و 19 ۱۹ و لحن

 ۱ مولع هد هع دق هنمزا . یدنا یسهبصق ) هنولو ۲ (

 ۳ «بولوا دن را رک سم قالراب دا كف راءمو

 و ا۶ قوج رو ؛شمروق رلهدردم تاوذ ضمب

 زا ۱ لا  یادنا شیخ ام

 .ردبلاج ییریح
 یسا (16۲۳۷۶) سوریک دوخا 7 13

 روهش«ندنرارادمکح ناربارلم نو | سورو
 ۔هلوا طلغ ندو رسخ هک «یدرار یو یان ووورضک

 یخد لسا (سوروک ےک )-- .رویلیشالک 1 یفج
 هک ۰ راروندنا هسا یتردار رب كتم یشدرآ

 لوطانآ ندنفرط یردارب «هروک هنتیاور دكرلن و
 ناصع هنردارب هل سام دا تارو نکا یسلاو

 هدنتدایق تح تنوفونسک ۱ ریش خروم «بودا

 هل دادما یخد كب رکسع ناتو كم نوا نالو

 . و بولغم هداروا و ؛شقعا تکرح یطوط هتارع
 كد نوا یهدنتعم نوفونسک | «هلفلوا لوتقم

 «درهدنا بافی رالو هدنرلغاط ناتسدرک هلا یدک

 .دکج تقشم یخ رو «ندقدشالوط تفو قوح ر

 و
 اسوا قنوفونسک | .یدرلشما تدوع هنانو رحم

 راو . ردشقارب راکداب هفالخا «بودا طض تح

 -امولع«یلیخرتاد هنسهفار ذح هعدق لاوحا كتهح وا

 .ردزتاح ییمها هلغلوا یواح ین
 ۰ بولوا فی ال لبح 7

 تار هلا هیحأت ۳ نالوا ناتیلم

 اسیتخمهدنتب ال و ندنآ س کرم نده رق ۰

 یحد و هعا تازغاعس

 3 ددل ەم ۳ ف

 هیحات رب ۰ هلمسا ۳



a 

 رد ندهن رق ۱٩ ي

 Er لو هنا ك_:غاڪسو تالو ینومطسخ

 نده رق \ ٤۱ « بولوا هیحات رب هلمسا و یک

 یادتا ییاو یدادعا رب -

is 
 ا

 رقاب ٤ بولد یخد ساخ ءهر وک اکو ۔ ر دیک

 .ردراو یدمم"

(Koritza)روس وار ا دوار  
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 ولک ۵ ۵ ۳ هدنت الو ۱ ی

 یی سن كغ اط هوارومقرهلوا هدنسب بوح هرت#

 یاذح هدنرانک كيهووا ا یانمهو دنا

 یزک قاس معقاو هدنءافترا هرتم ۸۰۰ ندرح

 عماج۲ «یسلاها ردق ۱۸ ۰۰۰ بولوا هبصآ رب

 « یساسداک ٤ «یسهیکت رب ى
 هدنناسل دژانرآ «یتکم

 صوصخ هنانا یرکیدو هروک ذ یرب ص وصخ هلیص#
 ر و یدادعا ر صوص# ههمور «یتکم یا

 یخد صوصخ هرلخالوا «یتکم زق ر هللا یئادتا
 و كىش ير TIS امج هک هر رکید

 «یرازارول رزق ار ره سن

 ٤ 5 تاح وسام ضعإ ی ۲ او هعلو

 رب « یاج ۲ ؛یاخ ۲۳ « ی.هزاغهو ناکد ۷

 «یسهناخازحا ۲  یسهلق تعاس ر « یه راف نوا

 یرلتاتوسو رکراک یرهناخ .ردراو یورف ۳۶ و
 یساوه .ردل زوک كب ی-دش راح هله «بولوا مظتنم

 ولوا قو وص هجهدایز
 یتیم ام لوک (تلام)ن زا )و هد.)اعش یاهتنمگنس

 ناطاس متفلاوا ییهبصق هج روک .رودبا دیلو
 تای اب ناخ دیبا ناطاس و ندنااحر تااخ دم

 هحوق هخجرتلافلاس نالوا یروخآ عماو یسالال

 هووا «هدهس)آ فیطا ن زاب ب

 ناخ دیزاب ناطلس ندنفرط كب سالا روخ | ریما
 راشم *یزاف .ردشفلوا سست هدنرود هلآ راشم

CWEهه اسم یرتسانم 1 سا  

 نیصرو كوس نالوا دوحوم مويلا هر ۶ و. مده هلا

 شفا هداروا هلا

E7هد رو دنا انب هک و ترامعوهسردم و فی رثعماج  

 ایر دآ هبصق و« :یدا شا عضو ینساسا كي ەبصق

 a ترا هل ا را هوآ هل کد قس

 ٠ كوص و هله «هلغښل و هد هطقا رب ىت .ہها هغ رظز

 هک دتک و ٤ شا قرو مس و قو تاب هدرلهنس

 ۳ شب < بولوا دژا را نا لاها .زدهدگما

 ا هدهمامو رو رصم یک ا هد رو نایتسرخ

 .راردلوغشم هلتر

۳۹۹ 

 . ردتمام هک دلوا «بولرا ترابع ندر |

er 

E E 

 لغ حس :AN ار یساضف هر و ام

 یخد ابونج « هینولوق اغ «مووراتسا "الامش
 رایوا نالوا یناقعم «بولوا دودح هلب رلاضق هبرسک

 رار هلی رلهیحات هتشلمو

 یدک ٩ ۷۲ یسلاها

 EE یسادعام ندخالوا

 .ردنکم ندهیرق ۰
 رادق رب یئلزج « بولوا
 « هدلاح یتیدلوا دوانرآ

 ردات رح یروصتو یسهداز ندنفصا

 ۔رابو هووا طاع هلرلغاطو یهضرام 11 یسضارا

 ( لوود )
 اس . ربلآ هرد چاقر «بودیا قش ییاضق یر

 لوکیکیا هلی رلعسا ( كلام ) و ( قورتناو ) هدنلخاد

 یالوصحم .رونلوا دیص قیلاب یلیخ «بونلو یخد
 .راق «نژاق «موزوا «دومرآ الا هلبا هعونتم راخذ

 یادراو یونس . تراس .ردنرابع ندهراسو 2

Vo <°ردزواڪ یاری . 

 ۱ هرو 1
 «رتسانمو ناصبلیا الامش « بولوا یسیرظ بونج

 برکرت یتتیالو رتسانم . یغاعتس
 كاو یرب كناحس شب ندا

 هجفرس ,ندنفرط قرش بونج  رتسانم هنب رش
 هلتیالو هناي یخد رغ و بوج « هلی راتاتس

E CEES6 هګ روک  Eهنولوق <  

 هبهیحا + و اتق ٤ هلب رلمسا هووراتسا و

 یسااها . رد واح یه رق ۳٩ «بولوا مقام

 نانلو هدنساضق ب رسک «بولزا یه 210۹4 ۳۷۹

 قہنغاط هدف رط رهو یدومو راغلب رادقم یلزح

 دوانرآ "االماک یبادعام ندخالوا رادقم رب نانلو

 یروصق و لسم ی ۰: ۸٩ «هدلاح یرلتدلوا

 (سومارغ) «بولوا ی هضراعیسیضارا
 ر ییعوع هقرش «هلدادتءا هبونح ندلاعت یغناط

 ۱ یاعث قرش .ردبا دیدع رالوق مقاط

 یمطءا مق كغا ےس . روینلو لبج (هقجو)
 یر ( لوود ( نالوا صنم هنزکد كتاب ردآ

 ی قهج قرش بونج زکااب «بونل و هدنسهضوح
 هزق هنا نایکود هنیزفروک كنالس یناضق هن رسک

area etا یرار هیلشاپ .روینلو  
 .رد )ع ۃسیو) عب 6 ه وص هرق هجا هلا (لوود)

 - | یرب دارا ون «بودنا کرت ندناج یا لوود
 رغم هقجر یرکید و ندنراک:ا قرش كسوم

 .ردناتسزخ

 ندغاص ؛هرکص ندکدشلرب در هنا ندنسهلام ۱



I (i OSA 

 دو

 هبرغ « هلا ذخا ید ییغاب۲ كنلوک ( قودنو )

 «گرهدنا رورم ندزاقو رب و « نایرج یرغوط

 (هنی رب وسا) « عسوتلابهدارواو «ررکهنسهووا هګ روک

 ؛ردا e ینرالوک ( كلام) هدیغاشآ اهدو

 «هرکص ندق دل | راهرد قوجرب هدنسهبحات (رابوا) و

 - هووا هک زوم «بو رک هنغاعس تار كنتالو هما

 یتغامرا ( ناس ) «كرهشلر هل رهن تار هدنس

 كسومارغ یخد یره ( هجرتسیو ) .ردیا لیکشت
 هرسک «بکرتلاب ندیاچ چاق رب نیا ندنراک:ا قرش
 یرغوط هبقرش بونج «هلا ذخایخد ینغایا كنل وک

 هح رب «هرزوا قعشبراق هوص هرف ها «قرءهقآ
 هګ ر وکی سونج مق كل وکی رخوا .رریک هزغاعس

 (قودنو)و ( هپسرپ ) «یک ی دنلوب هدناخاد یغاجنس
 ) هئ رپ وسا ( هلا هب رسکو هدندودح ځد یرللوک

 . روینلو هدنجما كغاصس هدیرالوک ( كلام ) و

 ۔راط راس «پولوا ی "الماک یسهووا هجروک
 یرریاب و یداو ییشیرولا هتعارز یخد هدنرلف
 ءرصم «هبرآ « یادغب ی هاش اب .ردراو

 راس و فالو «یچروب «هثاجرم «دوخت «هیلوصاف
 «زو راق «نوتاق «هولآ «تيرا «دوهرآ «الا «هلتاب وبح

 تاجابتحا «بولوا زا یرلنامروا .ردهرئاسو نافوص

 . رو دنا تافک هنعطق نودواو هتسارکه روک ه هل

 یمهیلها تاناوب- «بولوا زسررض یرلاع رم قازاب
e EAN » نو E 

 هج روک -ردترابع ندهراسو ریکس ۶۱۵۰ «ریفیص

 هدنسهش راف نوا «بونلو یلدعم روک هدشرق

 ندنفرط یلاها «هرزوا قلاللوق هنر تاقورحو

۰ 4 4 

 ییادراو ی وۀ س و اعس ۰ زدننتفل وا جارخا

 .ردهدنراهدار اريل ۰ ۰ ۵ ٩

Kurrichane ( ) یاهرفآ 
 E ناتسرفاک كنيب ونح وئنح ناشروک

 کو اج لذوک دم سەف ندا ۰
 رب هلعسا و ید هدننرق نف* | .تمحارم هنس

 هروک هنفیدنلوا نظ «بولوا هملقو هبصق كجوک
 .ردهدنل كنءدق رهش ( سونم )

AY 

 نطو «هرکص ندقداشاب |

FF N O<و  

 3 . ردیش

 هدحوسا هلسا و ۰0 2

 ۱ 4 ا واتسوک

  فورع« هلکغد ( هصاو واتسوک) ییشرب
 | تافو هد ۱۵۹۰ و «ششوط هد ۱:۹ «بولوا

 كن ( هصاو قیرا ) ندناکداز جوسا .

 تنانتسیرق یعکیا لارق هقراعاد «بولوا یلغوا

 و ؛یو هدننایم رلنهر ینیدل آ ندجوسا
 | « بودیا رارف هد ۵۹ «هرکص ندق دلاق ريشا

 هدلاح ر لوهحم هدنسهتروا رلیلبوک نامز یییخ رب

 “روق ندن8علس كرلدنجا

 ا ا :هزامظا تي قمرات
 موش هنرزوا كلوعقرتسا هد ۱۵۲۳ « بوب

 3 بقاعتم حا ط.ص یرپث و ؛ شا

 . هبنحا لود « یقرهنلوا سالحا ةا قالارق

 قاط رب « هلدک ات یهناتسود تاب-انم هلیا
  قبهذم ناتستور و « عضو نیناوق و تاماظن

 | هیرلسااب كیوتو ؛ قبا رعت و لوبق ار
 عفد لئاوف یرلتدراقبج كرات رق یح کی |

 . يتاکمو هنسبقرت كميانصو تراجثو تعارز «هلبا
 E ؛ شا تمدخ هن رک" كن هم و

 ییاغوا «هدلاح یغیدلوا AVE «هدنخرات

 هرکص یآ وا «بودیا تغارف هلدامقا هنر

 . ردشعا

 . ردشعا تافو

 . هلکند (فلودآواتسوک ) ىکا
 هد ۱۵۹ «بولوا فورعم هلءاونع « كوس »و

 . هلراش یجزوقطع یرد هد ۱۰۱۱و ؛شمغوط

 هقراعاد وډ جوسا هدهرص وا «بولوا فلخ

 1 هقراعادیسدنک < هلن وب هدهب رام هلناتسه و هیسورو

 کیا یرلیلل «كرهدیا هلاصم دقع هللا هی-ورو
 روطاربءاو ؛شعا بولغم بک هدهبراحم كوس

 لرلو ناتستورب كاال یشراق هدناسدرف

 هد ۱۱۳۱ «بوع هنشاب كرلنو «هللا قانا دقع

 رو ؛شاوا لات هترفظم رب كوب هدفیسیل

 | شغارق تببلاف یجنکیا رب هد ( نچول ) هرکص هنس
 . هلنابراعو .ردشلوا لوتتم هد رح یاننا «هدهسیا

 كنرا_هم و تراجو عیانص رارب هلغلوا لوفشم



A 1 
 . ردشمتا راتمدخ كوب یغد هنسیفوت
 ۱ . ردشلوا ینلخ ( هنیتسیرف )

 هد ۱۷۷۱ «بوغوع هد۱۷ ۰ یسعچوا -

 ؛؟ شلوا فلخ ه ( قیردرف فاودآ ) یردب

 یرلفدلوا شا بصغ یی وا بس هلا ناکداز و

 رب یک ززا ۱-2 دادرتسا یذوفنو قوقح

 - دتا لوبق هنسهمش «كرهدنا عضو یساسا نواق

 ثیهسور ی.هفئاط ناکداز هدعب «هدهسیا شمر

 یز

 هیسور هجرت بحاص «بودیا نایصع هلیقوشت
 «هدلاح یغیدلوا بولغم هده رح ٌةبراحم یکی دشا هللا
 EEE شعشل رب هلا هسور یخد هقراعاد

 هق راعاد هلیطسوت كن راتل ود كاناف و هیسورب و هرتلکدا

 دقعو «بولغم یرلسور واتسوک «هلغلعارب فرطس

 .ردشلوا لوتقم رخوم .یدیشعاروبم ههدهامم

 موهقوتسا «بودا تمدخ هعانص و ۳3 یخدو

 .ردشمعإ عیسو یدهزومو ی دام داق

 .ردراو هدیمهبلق راتآ شعب.

 یرد «بوغوط هد ۸ یسمدرد

 یم «هد۱۷۹۲ «هنرزواییتق كواتسوک یعچوا

 ؛سک هتک .هشاضو كق
 «یک ییدشا طض یهدنالننف هبسور هدشنامزو

 یار ضعب ید هسنارف ینیدلوا شمربدنجوک
 ندنتالماعمو تاثبشت شءب كنسیدنکو ؛ شعا طبض

 هنامردوس موقرم یم هنر هد ۱۸۰۹ ییالوط
 . یادب دک هثیرب هلبمأا لراش د یعچ وا نوا یسهقود

 بواخاب هدهبینجا كلام هلا مان لی دمت هسا واتس

 .ردشغا تافو هد ۷

 ها لب بره هداش ما( ۵
 یزکم كنسەر زج ( ىل راب تنس ) عبات هبهسلارف

 لحاس تاهریزج «بولوا هلکسا تسبرسو هبصق رب
 . ردعماح یی اما N2 ۶, 0 ۵ عقاو ه دنسب غ

 اس هب رصش كن الو هرقنآ | هرتسوک

 رب عبات ا ول هود مانع

 وكلك یخ نده رث ۳۲ «بولوا هیچ ات

 نهنامور ( Konstanitza | هجنتسوک

 كشركبو هش هل هر ود

۳۹۳۱ 

۲ 

 س و 2
 هدنلع اس زکد هرق قرهلوا هدنفرش ه رتمولیک ۰

 «بولوا هلکساو هبصق رب یزکم قاجتس
 .ردراو یتراجت كلشیاو ینایا راطو خیص ؛یسلاها
 ون یطخ لو ریمد رب هدنل وط د فاوا دا ۳

 طور هب ( هدووانرح ( یهدنرادذک هنوط یب هلکسا

 یراما هقالفا هلا یریوک رب نداروا «بودبا
 هدزلک یعدق رمش ( یو ) هبصق و .ردروصتم

 . ردشفل ون یسافنم ك (دیووا) روپشم هک «روینل و
 هناخنراجت رب هلیعسا ( هبناتسنوق ) رلیلامور هدمب

 .ردفرم ندنو یمسا ییدعش هک« ید لما ۳۹

 ترابع ندنهیونح فصا تنا رود یاس

 هرتمولیک عب رم 0 ی هڪطس

 NE ۰۳۵۹ ندرلن و هک هرات ۷ ۲۳ ۵ یسل اهاو

۵6 ۰ ۰ 

 هاتف تب ولوا

 نامور ۸۹۱۷۷ cl ی۹۸۵6 «راتاو كرت

 .ردینمراو یئارساو مور یس ۲ ۵

 تیاتسراخا ( E ( ۱ او
 تي هنف وص و هدنغاعس هیفوص .

 رب یزکم اضق هدنسیب رغ بونج هرتمولیک ۰
 .ردراو یسلاها ۰

 N هو
 .ردندنرلت داقكا را ناخد ا 3 و

 1F هلسارد و لاج و نسج

 مماج یک .
 ° : e نواخ و نساسا

 ندننا ريخ *لج ید عماج یلینیچ ی هد
 عماج یخد ناخ ميسج نانید یلاخ هدلاو «بولوا
 یرلبدن؟ «هرزوا قاوا فوقوء هروک ذم فیرش
 .ر دشلریدشا انن ندنف رط

 هاشم( یزاف "لا )
 ا E E لاخبم هسوک

 قبس قمدخ قوچ تب هنتوق ك هيام يلع

 «بولوا هصق

 شلو تره هدنامز

 (اق نمرخ) عناو هدنکنا یغاط شیشک .ردشعا
 كسزاف لرغطرا « بولوا یی هرد كتتس هملق
 نا هدکلر هلا یل ا زودنوک یردارب هدننابح

 رهشنکسا «نکیا رفاسم هدنناب كنکب هرد کوا
 هفع وط ناْغع هجرت بحاص هلیک هرد
 رسا هنلا كن زاغ نامع لازحم هسوک «هدن راکدلک

۳:۹ 



 ف و كل

 هداعلا قوف ههلاراشم «یزاف ندتنو واو شعثود

 نایتسرخ راراوج وا ارخؤم ؛بودبا ادم تبح رب
 «هللدصقم كا تا رخ هناخ ناثع یراکب هرد

 داران و لانحم هسوک «هدن رلکدتا توەد ا

 ؛ شعارادربخ یرادما *یزافندنر هنار اک دنابخ تین

 یردهو كاب وک هدنسردا و هب راقس کس اهدو

 شلیا تواعم هنسغا طط ىرلار شمب اس هلا

 «الا لوق یمالسا ند هدنګ رات ۷۰۸ .یدنا

 دمب ايق ؛بورک هنتعاطا تح كن زاف راغع نوتبسب

 ناخروا ناطلسو هنعسو و قرت فیهدافع كود
 یلک هشاحوتف راسو هنسغعا 2 یهسورب كن زاف

 « هحرا رهع BNE ESEN نشعا مدراب

 ندنلاحر نیتم كا كتلود «یک رهداز كب سو روا

 رافت و EE I أنم دوس < بونلو

 ورک را ووح رب «قرهقارب
 «بویعا مان لیدبت یغد ادتهالا دعب هجرت یحاص

 .ردشلو ترپش هلعسا یا

 هبصق ر هدکرت دالب یاصقا

 كر 2 دف و كن اص < تولوا ۷ ناشوک

 مم »> ینیدلوا شلو ییلتوق كا كنکولم
 5 ردروط سم هد € نادلبلا

 رک هدنغاعس 9 تالو ندیآ |

 ؛ بولوا هیحان ی ۳ قلم یحم هاول | كشوک
 دو فک رم نده رف ۷

 . رو دیآ

 یو یرکید مان كن رهش زافوک
 . یدبا یعتا كن راراوج

 | نفوک
 اب ند فرط رهاط نب ها دم هدننامز هفیلخ

 هد وح و تاریخ

 هد ( سیغذاب ) ندنسحاو تاره

 ناس یوج توقا ینغیدلوا هبصق رب

 قاخ رف ٩ نددروسا هدناسارخ

 ناتو «بواوا هبصا ر هدهفاسم

 . یدعفل وا

 ندنررهش روهشم كا كبرع قارع 9
 هرتمولک ۰ كداد_ ع ‹بولوا

 قرهلوا هدنقرش «رتمولکک ۲ كفجب و هدنونج
 . یدیا عقاو هدنرزوا كالو دح 3 نالب رآ ندتارف

 هدننامز ( هضر ) باطلا ن ربع ترضح رہش و

 رب هلا هرهب قرهلوا هرکص ندنت رفظم هسداقو

۳-۹۲ 

 اد ا ءراعا و 1 سر صاقو

 ۱ قوچ كب هداقح یلئاضف .یدعفل وا ات یرامالا

 نونسلوو نادم ییماح هفوک نالو تااور

 ص ص لوقنء ندنرلهارخ هرییشو همیظع ندم یک
 «بولوا نزم هلرانوتس قامو
 ریمعآ ید ندنفرط فسو نب جاجحو دایز نب
 ( هضر) یفترلا ىلع ترفح عماج و . یدعفل وا

 هللا هلا راشم ترضح .ردیرلتدامش لحم كنمدنفا

 د نامز 2 ( هضر ) نسح ماما مرکم طبس

 | هما ی هدب ؛بولوا هفالاراد هفوک هدنرلتف

 هیسأبع تفالخو یهوکح زکم
 ۴یزکرم قالرا كا كلاس رع مولع هدنامز

 ه دلاح ییدعش اوا بارخ هرکصو ؛ شف و

 یوک رب هناربقف هدنچا كرهارو وو یراهارخ
 ادب یرهرومعم لب کو فح هدشرق «بولوا

 هدرا اروا لوا یو ی اک وا

 كبرع نویفارفج .یدروینلو ( رابا ) و (هریح)
 . هدهفوک هدنلئاوا یرجه نرف یجندرد هروک هتناب

 I ۰ برق قم ها 4 ۰
  یشراق هرلبل هرصب كرلبل هف وکه د هس رع تاسدا .یدبا

 | قوچكپ هدرهش ولو ینیدلوا یرلصوصخم بهذم رب
 طخ .ردمولعم ا ارءشو ابداو نو وغلو ةاحت

 هرهش و یخد مدق طخ فورعم هلکخد ینوک

 . ردشفل وا بیس هاتسن

 رم رز هدنتیالو ا
 ' یامشكنغاط زاقلا هک« رد 1 قامرا لوک

 نایرج یرغوط هبیلامش قرش هان ندنکنا
 ید یا نک لدشاب یربث ینومطسق «كرهدیا

 -ود یرغوط هبیلونج قرش «هرکص ندکدتا ذخا
  هغامرا لیزق هدنسهبقرش دودح كتالو «كر هن

 .رولیکود

 اک
 كهاشر دان (یناردنزام *ی دوم ور یسجرب

 .؛شفلوا مانعا هلوناتسا هلترافغس «بولوا یسیشنم

 یلالعضا كهاش ردان هدنلوصو هدادغب هدنتدوعو

 ۰ یدیا شلکج هاوزتا شوک «هلفلآ ربخ

 هللا دع هدهب

 كفا رع هدننامژ

 تا یکیآ ندنسارهش سرف

 : ردصلخم

۱ gE D 



O 
 ی هموظنم یکیا EVN « هردان

 :رذکت وا تب وش .ردراو

 مدرک دوخ باتیب لد نیکست قشء قوش ز
 مدرک دوخ بایس *ییاتیب "هراچ شت ز

 ( بلاط E A يحم دم ) یبج 1۳
 53 o1) «بولوا لادنس هبصق نوک و

 | عطقم وش .ردشا تافو

 بکو ک سک تسین یلاخ كشر زا ناهح رازلکی

 دش نادنخ وچلک دش ناور بش "دید زا كشا هک

eندنط اطخ رهاشم هد( تن  

 نوا ندننادرک اش كاع ظفاحو ۱ <

 . یدیا راو یرامم هدنر رحم هتس طوطخ «بول

 تاو هد ۹

 نانلو هدنتسوا یسهبصق ا

 هنس داو ندرا هدنرزوا كغاط

 ندنفرط ینونا نیدلا حالص « بولوا هملت رب کاح
 .یدشغل وا مدهو حف

 هدفا س :اهعص :گتشالو :ق

 رب هدنتهج لاک برغ 0 نابکوک
 هدهفاسم قاتعاس ۱ ۵ هیاعزص یزکس «بولوا اضق

 عماج رب لزوک هللا یاها ردق ۲۰۰۰ و مقاو
 نالوایواح یناکد ردق ه۰ هللا دعم > و قیرش

 ۲ هلرلسا مابشو تبوح اضق .ردیسهبصت (هبوط)
 اهد یرازک م كرلاوب « بولوا یواح یهیحات
 رجا رو هدنتسوا كنارس لبح اضق . ردکوسب

E eكاكود هروکذ م رحم « بولوا عقاو  

 .ردراو ییاچ چاق رب راقآ یرغوط هرغ هرزوا
 تبنم یناروط و لدتعم ی.اوه نیم هنعاقرا

 ٩ ۵۰۰۰ «بولوا ندنرر رونعم كا كنع «هلذلوا

 لسارسا ردق ۲۵۰۰۰ هدننایم رلنو و یلاها

 فصتم هلتناطفو اک ذ ترفو یسلاها .ردیواح یسوقن

 یرل:راهم هدهّیا تراجم هلیقرط هدیدح «بولوا
 . راردیا لاغتشا هلتعارز یرلثاط رو ؛ ردراو
 « رهم « هرود « هیرآ « یادغب نال

 كرلەزىسو هوم هلب هراسو هوهق تا « هل

 یلجوکروا یسهیلها تاناویح .ردنرابع ندنعاوتا

 ؛ندهیتیب روبطو بک «تآ «هود «نوبق «رفیص
 «ناشواط ۰ کا «نالدح : ی

 - ابع ندهفاتخم روبطو نوهم اا «یکایت

 .ردشعا

 د هشح و تاناوبحو

A كو ك 

 یشد هچرس سنج رب رتوا یک لبلب هدسفف .ردنر

 كغاطرب عقاو هدناخاد اسد نانکوک لصا .ردراو

 (نانکوک ةملق) هدنتسوا كغاط و «بولوا یعسا

 هلشقر هدنجا هک «ردراو ید هماقر مدق هلعسا

 كوكب هدنابکو ک هدرلخشرات یکسا .ردشم باب ید

 تهقیذ یهدنتسواو یفیدنلو رصق رب عنصم كيو
 ۳۹ ندنسمالراپ هلبساكمنا كسعش ءاض كراخحا

 و دو وک ده یغیدال وا هیت (ناک

  Nاراخم «بولوا ندنسارعش ا -
 یلرام« یخد هدیقیسوم نف .ردیل

 :ردندنراعشا *هلج یعایر وش -یدیا راو

 دنک ربس نارکداب یش رای رک
 دنکر ید یوس ور حالص یوک رو
 تسافوو رہی دایوچ الد تسین ممت

 دنک زبغاب هک درک افو هچام اب

 رد ی ما ام
 . انيق (یروکشاط) كنغ

 ۰ ر دنک ندهرف 9 «بولوا هح ات رب هدنس

 هسور كنت الو راکدنوادخ

 هنساضق سونارطا هدنغاخس ۱ غاط

 هدنسهسونج تهچ كبناضف «بولوا هیحات رب عبات
 هبرغ ندقرش و ۱۰ یلو هبو-اج ندا . ردعقاو

 و یداح یهرق ۲ «بولوا تاک ۲ کا

 ( رلوق هنبا) یزکم .ردنوکسم ها یلاها ۰
 یهراج هایمو فیطل یساوه « بولوا یه

 ۔ وصح .ردقوج یرانامرواو اعم .رددیذلو لو
 هوبم « بولوا ترابع ندهمعونتم راخذ ال

 هشدعم هایم هدنر چاق رب .ردقو ی.هزبس و

 ۲ « عماج ۶۳ هندنلخاد هبحأت .ردراو یرهعلباو

 .رددوح وم ۷ ۳۳و هسر دم

 و : 2 هفناوس 424 را
 ضیع ۰۳۳۷ هللا ۽ ۰.۳۵۹ هدنساضق دی زباب 5

 -هرآ قرش لوط ۳۲۲ هللا ۲:۱ و لام
 هدنرب شبنک كاو ۷۱ ین «بووا لوک رب هدنرا

 ۱۳۹۳۲ یسهیعتس ةحاسمو هرتمولیک ۲۷ یا
 AYY ندرح یاذح یعتس .ردهرتمولیک بم

 ردق ههرتم ۱۱۰ یاننرد «بولوا تكسکو هرتم
 هلا هناکر لابح ك سکوت ندفرط ره . ر راو

 . هورذ در لکه دنف رط قرشو بوج «بولوا طاحم |



 كو ك

 3 ا را رف هیمزلما ۳ ۵ یال
 ۔ هشوک یبرغ لاعث یهایم *لضف «بولیکود رلباح
 « بوقبح ليما ( ناوس ) ابو (هکنز) ندنس

 هدنجا : ودرغاآ یوم .رولدکو ود هنرېن سارا

 لحاس .ردراو هطآ كحوک ر هلیعما ( ناوس ) هنن

 .رولول یسهبصق دیزاب هدن رق یی رغ

 هنس هطخ ناوربش N اعوک

 هنس هلسلس ساقفاق هک« رد ر

 یرغوط هیونج « هلئاعن ندنغاط ابب طوب ص

 روک ذم .رولیکود هنغامرا ( روک) «قرهقآ

 یخدهبصق رب یزکرم اضق هلمسا و هدنرزوا كياچ
 .ردراو

 هدش رق افسو مدنغاعس افس | 7

 < ولو ها تو | تانجرکوک

 ندنفرط یا ناخ دارص 1 هدنخ را ۱

 .یدعفل وا 2

 ر, عساوو هد سلام برغ هرتمواک ۸۰ كشع

 «بولوا هبصق رب یزکس 4سیحأات هدنرانک هووا

 دارو لاوشک دا - ر بک ص قدهرق ۱٩ یسهبحات

 یهلودلا ءالع اشاپ نانس هدنخحرات ٩۲۱ هدنس

 ماتخ 4هدتلود هبردقلا وذ 6 بو دیا لتقو بولغم

 .یدیشمر و

 هدنغاعس لبا جا كنتالو هنطآ

 یندودح ك ۲ 3 ب | وصکوک

 هود كغ اعس « هلن اعم ندنلابح ل او نارآ

 رانا قوچ ر ندلوصو «قرهقآ یرغوط هقرش
 كن هبصق ول و « رشود هنسهووا هکفاس «قرهلآ

 كنسارحم .رولکود هزکد قآ « هنایرح ندشناب

 . ردزواعم یهرتموانک ۲۰۰ ینو

 یلوطانآ كنجما زاخو هدلوناتسا هلمسا و -
 رب ید هدنلاصا یراصح لوطا و ەدنسەقأب

 ذاحا هربسم نزاب یرارانک «بولوا هرد كجوک

 یسهشرباف تیمرکو هلغوط رب هدنسیداو ؛رونلوا

 .ردراو
  4روت  « | ) Koukou- Nor 1وقوف -

 ]۰ تعحارص هنسهدام < رو

N1۳۳ ی وئرو هدطسو رک تر ادوس هدنواآ بر  

 اس شع ص هدنت الو باح

 - صو هدا نردا ار

E #0 
 هقوق >] .ردعسا نایریو هنیرهش ( هةوق ) نالوا
 1 ۰ هلروس تم با

 هدزغاعسو ی ۱ لک
 .لاعش رد E Ef 1ه كکر

 ییرغ لا كتسارع رادراو قالوا هدنسیرغ
 اضق عقاو هدنرزوا یطخ لو ریمدو هدش رف

 ۲4۸ «یسیلاها ۳۰۰۰ «بولوا هبصآ رب یزکم
 رب «ییماج ۲ «یناخ ۸ وزش ۲ ۲ «یناکد

 ۲ «مالسا ۲ صوصخم هاناو روک ذ «یسهسردم

 - ردراو یت کم راغلل ۲و مور

 | ندشیج یبرغ لاش یناضت لیکوک -
 فرش «هجورتسا ندنفرط قرش لامش «شوکت
 ۱ هڪکی یندندنباج ینرغ بونجو رفت «نارب وط
 ۵۷ « هدلاح یغیدلوا طاح هلب رلاضق هشدوو و

 | رب هدنقح یرادقم كنسیلاها اکسس ندهرق

 لهضراع یسضارا .قدمهلوا سرتسد هدیق هنوک

 .- رط راسو یرلهووا هدنسبداو رادراو «بولوا
 رادراو . ردراو یر داوو راب تانم ید هدنرلف

 كناضق ندغاص «بودا قش ییا ضق یغنامرا

 ئاج چاق ر ندیا قس و نیا ندنرلغاط

 ٠ «رادواچ «فالو «هبرآ «یاددب :ینالوصحم .ریلآ
 ۱ .نوئو «قوماب الح راسو ماسیس «رص»

 كرا لاها .ردنرابع ندنعاوا كراهزسو هومو

 . .رراقبج هزوق رادقم یلیخ «بویلسب کیو
 ا ا هروک هبهلع تاجایتحا یرلنانروا

 ریغص «نوق رادقم یخ

 ماشا هلع میانص .رارلسب هیلها تاناویح رئاسو
 اع لتیلک «بولوا ترابع ندقلحابمو كایعکیا
 .ردهداضقو ( یغاط ایم ) نالوا روپخم هلبحارخا

 مور «بولیاب ابع برق ههرتع نویلم رب یونس

  هدنلعو «جارخا هبلوطانآ و هنب رلف رط و اش تل |

 . .كنهزوق ۰ رونلوا تخورف هشورغ ۲ یبهرتم
 ۲ ۰ ۰ ۰۰۰ نولوئو ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یسهوئس تالصاح

 . ۳۰ ۰۰۰ یلادراو كناضق . ردهدنرهدار هبق

 .ردکاشبا قرا هلتعس انم لو ریمد . رد رق هباربل

 | نارروط اضق و ردق ه هاک هلوا هنس چاق رب

 ۲ .یدرونلوا هرادا هدننر وص هم ا رب قلم هنساضق

 رک زغاعس و تالو و
 ۹ «بولوا هبحان ر بات هتساضف لوک

 ۰. ردیکم نده رف

 یسلاهاو «ردقوح
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 9 لوک هدیدودنخ كرت دال

 یوجتوقاب یییدلوا هیصق تر نالوت

 .رویدیا نایب
 هر .دننايتس لر | یداذاپ لوک . را كنتالو راکدنوادخ ۰

 قرش ككج لس «بولوا هیحات ر یه هنساضق اول
 یسااما و تک ندهرق ۷۱ و عقاو هدنتهح

 نابیتسرخ ی۷ توو ۱ ۹

 ۱۳ یو هرغ ندقرش .ردلسم "یک تر شات

 یسضارا «بولوا تعاس ۱۱ يا هونح ندلاءثو

 :یلالوصح . رد واح یرلاع لزوکو یهضرام زا

 اتو موزوا ¢ نوفآ «قوماپ هلا هع وئتم راخذ

 رادقم یخ .ردترابع ندنعاوا كرلەزىسو هويم

 لاضم هدهبحات لکم «راقبح هدیسهژوق كرا

 «عماج ٩۰ هدهیحا نوش و ینیرش عماج كنزا
 «ناکد ۲۸ ۰ اسلک ۳ ۰هسردم ۳ یوم 2۷

 ههیحات .رددوحوم لیا ر و ماجرب «ناخ ٤

 . رونلوا دیص دادروا هدلوک ناردنازق ىا

 هنغاعسرود و هنوق

 اا Wy a ۲ 0 داص و ٣

 لیاس ترک هي
 «بولوا هبصق كجوک رب یزکم هیحات هدنسقرش

 یف عو لوط ك والت نص ندهرق ۱ ۵ یس هما

 .ردەفاسم ناتعاس رب

 سوسرط كنغاسو تالو هناطآ | كل ۹9

 یتالو هسوق كتالو و هدنساضق 2

 هدنل ابح *هلساس افو ندیا لک یندودح ندنتهج

 دتهج وا كلابج *لساس روک ذم «بولوا زافو رپ
 ىج یکیا «هبلاح شالوا هد بوق

 «هغملوا ديرب راط ترابع ندرابق كسکویو برص
 . ردراو تما كوس هع رظن هطش شی قوس

 كن اشاب مهارا لرعمو یس هعلق رب بارخ هدالخدم

 -س .روسینلو تاماکعسا شعب ینیداوا شمربدیاب
 هرق رب یزکم هیجان هلعسا وب هدالخدم دزافو

 .ردبکم ندهبرق ۳۷ یسهیحان «بونلو ید
 ەرتاک: | سفن ( ( 0 ۰

 ۱ ی ۳ |دنالربموک

 هدیدو دح هبحوقسا قرهلرا زنا ار یزیکد هدیال

 , هرتمولیک ٩5 یاو ۱۱۰ یو «بولوا قاتنوق رب

Aro 
 ٤ و

 .ردنوکسم هللا لاها ۲۲۱۰۰۰ «هدلاح یتیدلوا

 «بولوا یهضرامییضارا .رد (هلسیل راق) ی زکر م

 «هدهسیا مالغاصی.اوه .ردق وج یر , ریوصت نایاش

 ن مرکدویرلن دءهر وکو نوشروق .ردهدایز یت وطر

 .ردلکدیرم | كي یا نص .ردراو یرفاج وا یثاط

 نوکسم هلیموق ( ربموک) ندنماوقا تاک ادق
 . رده وا هل هلعسا و «ندننب دنل و

 قوچ رب یخد هدیلاعش یادش مآ هلمسا وب

 یرلتروهچ هسنو یوتنک هلج نآ زا .ردراو را

 «ردراو رهن رب رولیکود هتیرپن ( ویهوا) ها ق

 .ردهدنغلن وزوا هرتمولک ۸ ۰ ۰ یسارح اک

)Gum binen)قرش فا هیسو ر  

 كغريسەوقو د لابا مس ۰ بموک

 هبصقر ی زکر السا رب هدف رش د هرتمولک ۱۰ ۵

 نف ؛ییداذعا کم ام :یسلاها ٩۰۰۰ « بولوا

 ورپسا «هلناف «هخوجو یرلبتکم هلابق نفو یرامعم

 ندل ام گانکاسن رب بس .ردراو یر هه ر اف هراس

 ٩۰۰ ۰۰۰ یسلاهاو هرتمولبک ۲۲۰ یو هونح

 و

 ر

 ندنلحاس یزفروک لوک ی رو یهدنزکد رهطا و

 هان ران وص هح هرق یقرهلوا هد رجا هرتمولک ۲ ۵

 ۱۳ ٩۹۰ « بولوا هبصق رب یزکرم قاعس عناو

 یکیآ « یدعج-* ۱ و “لرش عماج ۰

 - ردم ٤ «یبهرواح ر 3 غمرا رو مور

 < یس هر ٤ «یب هک ۲ «یسهن نزتتک هاچ وکر « « یمهس

 ناص ۱۰ « یسا ادا یکم و ءیدادعا

 صوصخ ه هلسمربغ تاعاج راسو هرلمور یوم

 «یسروک ریکر اک مراب «ی.هعناب یعومع «یرلبتکم
 نوک شب بولیروق رب هدهنس «ی.هقراف نوا ۲

 چاق هدفارطا < یراس تاناویح ردا ماود

NEE 
 ى9 ۱۲و یه ءاف رب ا ‹ یس هناخ هتسخ

 هدد « بولوا ( جاف آ هرف ) یسهلکشا .ردراو

 ج لو ومد نانلوا دیدم هکنالس ندجاخآ

 تاق راع کک ندنناب _تیهنطموک ید

 یزاف راکدنوادخ ه_ندموک . ردشقعا دسزت اهد

 ۱۵ ثهترداو هدنتالو هنر دا
 هدا ساب ونح برغ ه رتم و. ک

 ؛ یسال اما



 م و
 «قرهنلوا حق هلیتفرعم كب سوتروا هدشنامز
 . ردراو هدیناقوا شم ك.ملاراشم

 یودح قرش وز ا_یعس یءاضق رم وک تس

 « هلیغ حس جافا هدد و رش «بولوا ترابع ندنمق

 هیکسا و هرد یراد ا ر «یر ناطاس "هل اش

 .رددودحم هلب کد را هلعا یخد ونح « هل رااضق

 ,همج جش « یماب «دیدج ءارق «هنورام « هناخاش

 ندههرق ۲۸۷و هیحات ۷ هلرلسا لاقح «یریک

 تیاضق .ردراو یسلاها ٩٩ ۲۱۸ «بولوا بک

 هلغاط یراق «بولوا قلغاط یرلتهج قرشو لامش

 واکیډکو كلك «هنانماش هی لبرت «قجاقوط
 طاطحما یسیضارا یرغوط هلحاس .روینلو یرلغاط
 روک ذم .رودیا لکشت راهوواو رباب لزوک «بودیا

 نک ندشناپ كزکرم ندرلغاط
 كچ وک چاق 5 رک, دو هرد یدراب هدنته> قرش

 یغار وط

 هدرز لاوحا راس و تالوصحم «بولوا تنم

 .ردشفل وا ناس ه دنسهرص یو رع لغ اعس

ll 2تالار ال هر دا  

 كلا ۷ ۳ تر ندا ۱ هجاموک

 لا ور « جافا هدد ارش «بواوا یسيع

 لا مور قرش "ال ایش « هلب راق اس هن ردا ندنف رط

 رلهطآ ید اب «هلتالو كنالس ا رغ «هلبا

 «یرب ناطلس «هنطموک .رددودحم و طاع لبیک

 هردیراد « هرد یرکا « زوجور « یاچ یا
 «هدلاح یغیدلوا منم هبآضق ۷ هلبرلع-ا | سو

 رار دم یرخف یروصقو فظوم یسیکیا زکلاپ
 . ردیواح ییهرق ۷۰ ٤و هبحات ۳۳ رونلوا هرادا

 ندیو « بولوا یثحح ۲ یبلامها

 یو ۰ یدلکممق ین یک ۶4

 ی۲۳۹ ینمرا ی ۲۰۰ «رانلب ی ۲۰ ۱۷۱ «مور

 .رددنحا ی ۲۳۰و هاکنح یسم ۲ «یلئارسا

 لامش برف «بواوا باتخو لهضراع یبضارا

 هلا وص هد هرق

 - ردا قس, یتسیضارا بوسا یاچ

 هرق هدنسهبلاعش دودح « یناط طویسد هدنتهح
 - و لابح راس و غاط یراق هدهدنرطسو «ناقلاب
 .هوواو طم ید یرارب برق هلحاس « ا

 ضعإو رط داو لزوک هدهدنرهرآ دلرلغاط .
 زکلاب «بولوا یراپا كوس .ردراو رهووا ۳

 ۔رع دودح یغامررا ( هتسم هل رک د مانو ) رص هرق

۳۹۳۹ 
 ۰ رو دیا اکشن

 ۰ لام ندرلنو « بواوا ترابع ندرهرد و یا

 رلیکهدیونج و هنیرهن هدرآ بات هجم رم رلیکهدنتهج
  لخ یلحاوس . رولیکود هنیزبکد رلهطآ ندیرغضوط
 یرو ) هدنتهج هتروا « بولوا لییتنقیج یلیتنریک

 -هرق هک رولو یوق كو رب رونلوا ریبعت (یلوک

 < هدهسرویوا دتع ردت هه یر با یخ هنا كر

 | ردنا وفعییاوه :بولوا قلقاطب یررانکو غیص
 ضآ یساوه كرار یکهدراراوج وا ندبیس و .رو
 . یناغاط هلالحاوس یکه دنتهج قرش «بولوا یلهقیصو
 . ردمالفاصو فیطل كب هسیا یساوه كدرارب

 .تعارز لباق و عورزم «بولوا تبنم یغاروط
 . یرلغابو هجهدایز ندعود نولم ق ر ییضارا
 «یادش : ق ال وصحم ۰ رد رق هود ۰

 « قجرو «یراد «رصم «رادواچ «فالو «هرآ

 « هلق «دوخش « كج رم «هیلوصف «هجولق «ماسیس
 « هکروپس « نتک «قومای «نولو «هتا

 5 .قفوای- ه را هایم اس يسب

 ت « هل ز

 «پولوا ترابع ندنعاوا كرلهویمو هزبسو نوتز
 هبهدایز ندهلیک نویلم ۲ یونس یعوم كن راخذ

 هدنلم ؛بولیاب بارشیتیلک ندموزوا .رولوا غلاب
 ,یرلنامروا . رونلوا جارخا ید هراراوجو فرص

 «بولواترابع ندعود ۲۱۳ ۸ ٤ ۵ ًاعجوهعطق ۷

 هرق « قادوب شید ۰ نکلوک «نباق « ماچ ؛هشیم
 نودوا ندرلنو . راردیواح یراعثا راسو جافآ
 رادقم یلیخ رب «هقشب ندقدنلوا لامعا روکو عطعت
 ,یندعم رقاب رو نوهتن آ ر هی تک ید هکنیا رک

 «زئاغنم «نوشروق ی یس «بولوا هدقمللوا جارخا

 ا یاسر مورق تچ
 ی.هیلها تاناوبح

 « یک ۲۳ A نو f0} ‘® ا رقت

eeeریکس ۸ ۰ ۰ ۰ «هلکرخ و ۰۰۰ «ريغيص » 

 و کرم ٩۰۰۰ ۰ هود ۰
 ید ون لا لاها ۰ ردنرابع ندهراس
 ہوم .رارراقیج هزوف رادقم یلبیخ «بوریدشت

 < هلن «یداعس «ملک «قایش ءابع هیعانص تاال

 .ردترابع ندهرتاسو نابت هلبا كل هعشودو قیدصاب

 37 ۱ ۶ راس و یابرخا توکل
 لتیک ی رادقمو لزوک یسنج كلوصحم و .بولوا
 ندنحافآ هدد .رونلوا قوس هفرط ره «هلفاوا

 ردهدقماغل وا جارخا زوه

۳ 

RELL 



 a ی یک

 ن و 4 9
 ا یطخ ل نت نانلوا دی در هکنالت#

 تروم و تراجم جم ««کعا قش هع ندقرش

 «فب رش مم اج ۵۷ ا لخاد . ردهدک ادم زت

 «رتسازمو اسیلک ۷۳ «دج-4 ۳ ۵ ع

 یخ ای هناك ۱ تاخر اع ۱

 «لتوهو ناخ ۱4۳ «هزاغمو ناکد ۲۷۸۸ «هناخ

 ۲ ۰ نمرکد ۱۰۸۹ «یسهقراف نوا ۸ «ماج 7

 ییالوط ابع ۷۹ «هعلگ ۱ «نورف ۱۱۹ «هناغغابد
 «یریوک ۸ «یسیقصب هتخت ۰۰۱ «هناختواص ۰

 < هسردم ۵ ۰

 | رو هر ۲۱ هیوازو هک ۱۳  هعلج ۸۹

 قاعس # - رددوحوم هع داو ر هارخ قوح

 تادراو اےس < وا لک هد ۰

 ۲۹ ۰ هیام فراصمو ۰ ۰۰۰ یسهوئس

 . ردهدنرهدار اربل

 هسا هدناتسراع ( ۲

 وا تا ا ۱ روم وک

 کاو: یو «بول
 کم توان هلا لاما ۲۲۲ ۰۰۰ «هدلاح

 قلغاط هعاشاب یسضارا .رد(فوردلفتسا سورغ)

 هعلشاب . ردهعیرس یماوه « بولوا قلنامرواو
 هدرادقم زآو نونوت «موزوا «نتک :ینالوصحم
 .ردنرابع ندراخذ

 ضل دل وا هرتمراک ۷ ۰

 ردقوح یس هاها تاناومح

 .ردهداز یاجارخا بارشو رومشم یرمد

 هرتهولبک ۷ ۵ كغروبس دستم ۱ ندو

 تب هطآ رب هدنسډیروا تب هن وط و هدش ونح

 « بولوا هیصق رب یزکص تلایا عتاو هدنرزوا

 «یسیدادعا بتکم « یس هعلق نیتم « یسل اها ۱۹ ۰۰ ۰

IE سراح ( [1 02 1 ۵ 

 و هربخذ < یر هناخاب د « یر هق ر اف تاحوسنم

 . ردراو یبهام دیصو ییراجم بارش و هتسارک

 «بونلوا ق هدنرود ناخ ناهلس ناطلس ناکمتنج
 یو كنتلاا -- . یدغفل وا طض اهد رب هدمب

 ٥ یا و ٤٤ بولوا هرتمولک « ۰ ۰ ۱۵۰

 .ردنوکسم هللا یلاها
  ۰یخیدلوا هبصق هدنامزک

 .رودبا ناس یرذطصا نیموک

 ,اعس یسه رق كنت الو وکدبوادج

 PE ۳ ,رسکیلاب و دودی ۱ نانوک

 ۲ ندا ٥ص سه قرەلوا ه دنسب ی لامش

 و ۳۹۳۷

 هدنر ز وا كب اح نالوایانمهو هد هفاسم كاهرتم وليك

 مور ی ۰۸۰ «بولوا هبصق رب یزکم اضق مقاو
 « ییلاها ۰۳۷۰ «هرزوا قلوا ۳ یروهفو
 «یتکم هب دش ر « ی. هسردم ۲ « ینیرش عماج ۱ ۵

 ۵ «یناکد یساسیاک رب
 بونجهرتمولک ۷ كيهءصقو یلورف ۱۲ «یسءزاغم

i: ES یاهر ٤» > 

 .ردراو یسهجیا یلدروکوکرب روهشم هدنسیقرش

 لاعثیاهتنم كغاعسو تالو یساضق نانوک-
۶ 2 

 ابونج « همردناب اقرش «بولوا عقاو هدنسیب رغ
 لاش « هلن اس اغ برف « هل رلاضق یرسکیلاب سه

RA“ 
 كدرا كنم کد هصص ید

 ۰ «بولوا یواح یهرق ۷۳ ۰ رددودحم
 و مور ی ۰ درلت و هک ردراو یسل ها

 ۱۳ یو راک و مس اک ار وا
 وات قوب یرلغاط و ناباش «بولوا ی هضر

 <« كرهدنا قش هلاعش ندونج هد یلاح هحاوخ

 كلا ضو ۲ یک ساعام .رلآ یی اج اح نانوک ندغاص

 اوز لباق و ع ورم .روینلو هدنسهیقرش دودح

 هجلثاب « بولوا مود ۱۱5 ۵۰۰ یسیضارا تع
 « رادواح « فالو < هب رآ «یادفب :یالوصح

 « هیلوصاف «دوخ «هلق «قاچرو «یراد « رصم
 .ردنرابع ندهراسو نتک« ستات « كج رم « هل رکو

 راس هلموزوا «بولوا مالغاصو فیطا كم یساوه
 .یرلجافا راسو هشيم .ردذیذلو قوح هدیرءهوم

 راس و سقارو ۰ ردراو هدیامروا چاقرب یواح

 وعماج 15 هدلخاد اضف .ردراو ید یرلن دعم
 ۲۵ کم ۷ ۵ «هسردم ۲ «اسیاک ۲ « دوم

 ۶۲ «نورف ۵ «ماج ه «ناخ ه «هزاغم و ناکد

 .رددوحومهعشخ ۰۰و یسهقراف نوا ۲ «نم رکد

 اوج تک ا 3

 e ۱ راصح شوک
 ردق هرتم واک ۲۰ ك هدکس و هدنساضفو قاعس

 یآ ) ندامکح «بولوا هبصق رب كچوک هدنبونج
 روش (هناین) نالواشفل و نطو ك( سوینول
 .ردنونظم یفیدنل و هدنعقوم كنء دق

 ها ناعس اغتنم هدنتب الو ندیآ | كن ۳

 اودی اک کک ۶2

 «بول وا هب رف رب هدنرق يه« و هدنرزوآ یر



 ن و 2

 ر
 .رونل و هقتعرات قوحرب

 لحاس يا:مدنه ( Koka ) | ۱ هکر درب
 ۳ لا لا رک دس

 هطخ رب هدنسهرآ یرلکتا ییرغ كنلابج *لسلس
 كتلايا ترد ندا اک یسهرادا یابع «بولوا

 ترش _«هلیتلابا تارک "الاعث .روندیا لیکشت غرب
 هلیسهرادا ساردم یغد ونجح « هلبتلابا نکد

 (۲وغ) نالوا عبات هنتلود زیک: رو .

 .روینلو 3 كتلابا و هدیراراوج هلیسهلکسا

 هح ا )«هازااو یغی دل وا نعفاج حد ی رهش یابع

 یسلاهاو هرتمولیک مد سم 9

 «هیالک «یابع «هنات ؛بولوا یدک ۳ ۹ ۰٩

 . ر دون« ماوس ه هلب ر لسا ات یرکشتاو

 ه دنس هب ام GS هدنګا كب

 ۰ بولو! دوجوم a چوا رونلوب
 یرلسوفن و هرتم ولكم ا ص ۷۲ یر هریطس هحاسم

AEنزاع اس نعل ها نش زا تشک ۰  

 رددو دم

 ی ےس

 ب هطخ وب ادعام ندنو

 هدالرلن و

 | یهرتمولیک ه ۰ هدرلر زآ كب یا ردق هلابج "هلسلس
 هلحاسیراکنا كغاط هدر شم «بولوا زوامم

 هلک كرارومغاب «هیلع ا

 روا یراکتا غاط .ردتو یراما دون «راز

 كب ید یهووا < یک یفیدلوا روتسم هلرلنام

 دز یسهعوتح تثیه « بولوا عورزم و تبنم

 «ربارب هلغلوا ییهتوط رف كب یزد .ردررانمآ

 هدنربشر یحاوس ااو « یبم هنتسم#ا تارا

 یسلاها ی لر رواو و رلیک
 ماوقا شلك قدنفرط ره كد: :بولوا لعاتخ كلي

 .لزکترو <« ۱ هلبا هفاتخم
 راتشدرز یک رارک . ر ددک ع E زیاکنا

 و هدتلابا و هدایز كا « هرکص و

 . ردراو یخ د ی هلکس | چاق ر هةشب ندیادع .رارونل

 هب یرجا هللا ادب ند (۲ وغ ) یرکیدو ندیابع یرب
 ؛ بولوا یطخ لو ریمد یکیا منازوا یرفوط

 كرريک هتارک یرب «هلءاسقا هبهبمش ۳ یسیجرب
 ییفوط هب هتک کو دانا هلا یر ءهلامش «هرزوا

 . رولوا ۱5 ابا و رده

 قرش یغواط هساردم هدیر و هب یل ای قرش

 . رزاز وا هډ نون

 ۴ ۵و ۳۹۳۸
 تن هنک ام تعابط (1616 ) | .

 هد ۱۷۷۵ «بولوا یدحوم ) | خوک

 .ردشعا تافو هد ۱۸۳۳و «شحوط هد ( نلزنا)

 كنسهتزغ « سعات » لوا كا هنیک ام ییدتبا داجما

 نوهسهتزع غروبسغوا هدعب «بولنالاوق هدنعبط

 (عغروبچروو ) و ؛داجما هنکام رب رلیروج هلراخم
 ی هشرباف رب نوعلامعا داراهنیک ام و هدننرق

 هدیرب ندنوضار هاشم هلعسا و. یدشعا
 ديالا هدیدالیم نرق یجنزکس نوا « بولوا

 ۱ .ردشماشا

  هدهسور (10182506۳6) )۰ .°
 E ۰ مسیر

 . هرتمولیک ۵۲۵ كنیلرب هک « ردرهش رب یزکم
  هدننهج کیا )ب هدنسیلام قر
 هدیراقو هرتمولیک ۸ ندنبصد« كرهن و یقرءلوا

 ندنءج كن هبصق چرا شغل و یرآ یرآ هلىتقو

 اکعسا مسج «یسلاها ۱۷۲ ۷٩۸ ‹«بولوالکشتم

 «ینایل 3 9 ۰ دارلید ت رک هدرب «ینام

 «یسهنافتتکیواح یدلح ۲۳۰۰۰۰ «یلونفلا راد

 نداعمو یعیبط جرات «ی.هزوم «یسهحناب تاناب

 تایمج قوحر ا انکم و عیانص ددعتم

 عنصم «یرلهاکجرفت لزوک ؛یرلتکرش و یسهیلع
 - ورب ۱ ء ر هلیساسیاک ناتسآورب رب كوس كو

 كوس «یسهرواح ۲ ؛«یساسياک كلوتق ر و ناتست

  هناخایو»« «یرهناخغابد «یرهناكود «یسورام

 «هیویهگ ءازجا «هنیکام «یزب نکلپ «هخوچ «یر
 هنل اعا ناقت «یرهقر اف او هراغيج « نونو

 .ردراو یتراجم كالشیا كبو یرلهاکتد صوصخم
 هنسهلکسا ( والس ) راک كوس نابمهقرچ ردق هرهش
 ید هل طخ لو ا ا اک ام «بوشان

 .ردطو ص هرهش |

 (ردوا) هدنتلابا غرو,دنار ك هیسورب هنس

 یهدنرزوا یره
 - ص اضق هلعها و یخد یدنلاوت هرتمولنک ۷۰ كټ

 .ردراو یدلاها ۲۵۷۰ «بولوا هبصق ر یز

Kûönigshüteبس  

 HE ا هل وسی وک
 بونج هرتمولک ۷ و هدنساضق (نیناب) كنغاجس

 .روفقار و هدنغاعس تر وفتفأر ف
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 ووك ۰ 9
 «یسلاها ۲۷ ۰۲۰ «بولوا هبصق ر هدنسقرش

 ۰ ود كوب و یرلن دعم وقنچو ریمد هلر وک هدنب رق

 .ردراو یراهناخریمدو ها9

 - وا ندنویعیبط مظاعا 0 1 9
 هر یجنزوتط 0 هو 7

 هدنحرات ۱۷۰۹ .ردشلوالئات هنناونع یتنوطس

 تافو هدسراپ هد ۱۸۳۲ «بوغوط هد (رایلبتوم)

 .یدنا بوسام هنسهل ام ناتسنورب رب . ردشعا

 هدنوتفلاراد دراننوتسا هدعب و هدف کلم

 کوا یخد یتاس داو ناسل نالآ «بو دیا لیصح

 «بورک هکلسم ر هدهدنامرو «هرکص ندکدن

 هد هیعیبط مولع «ریار هک اغا یتسهفیظو هداروا

 قوچ .یدریشیلاچ هتامولعم میس ون
 شعب «هلبج هسراپ هد ۱۷۹۰ «بواسواط ییامولعم

 بص هنكالعم ماف رشت و ییببط جرات هدرتاکم

 راظنابلج هارت كرک ایرو 0

 ؛ شعازق ناشو ترش ر كوي «كرەديا كقد
 هد ۱۸۰۳۲ و هنغلاضعا وتئسنا هد ۱۷۹ و

 ًاقاعتمو بانا هنسهماد تاتک كنسهمش نونف

 ۱۸۱ ٤ .یدشفلوا لوبق یخد هنسایمداق ا هسنارف

 هباخاد ه دعب و هنفلاضعا تلود یاروش هدنخرات

 بصل هنت ھ ناعا هد ۱۸۴۰ و هنتسایر یسهراد

 را صوص ا ىلعو هنسبقرت كنونف .یدشفلوا
 رلتمدخ قوج كب هګ رشت نف یهیاقم هلا ییبط

 سا فیاصت هاو ر لزو ۲ یاناوح توش

 أ فذکت سانم ر هلب وا E مس ه زا یر تانا محو

 هلغمل وب a د ر زکلا فكاويحر هک« شا

 .زو کز یر یه دو هن ا

 ر شلوا ضرقنم یرلسنج هدنرزوا ضرا *هرک
 اف یخد یغیدلوا شغل و« تاناسنو تاناوبح قوح

 یدنک «بولوا هجرت بحاص ندا تاش لوا كلا

 كنغوچ كراو هلا هب رها لوصا نالوا ینشک

 یهضرقنم تاناوبح وو «نعت یتروصو لکش

 رب لزوک «هلیسقت هسانجا و عاوناو فونص یخد
 ینم دق كضرا تاقبط . ردشعا فینصت هدلو

Eنیم هليسهط ساو اھ ضاقنا یرافدلوا  

 یخد هضر الا ملع «دارهدا فذک یناوصا كعا

 >“ د هب یس ابق حرش .ردشغعا رلتم دخ كوس كم

 كضرا *ءرکو یبهلاحسم ماظع هضرقنم تاناویح

۳۹۳۹ 

 | تعسو ند

 ھو أ

 هروکهنییئرت تئدب یاضعا ۰۵ هنن هدنقح ینالوح

 داراتیلاب ۰6 هلناونع یلع تاناویح شفل وا فینصت

 ترد ن نددلح ۲ قلعتم هنسعیط رات

 هرایدیواقیسن 7 و هراهعو
 هبهم تالاقم قوح ر ۳ شمریدتا جرد

 راس و رشنو عبط هلناهفد یراثآ .ردراو یسهیئف |
 .ردشمل وا هجر ید هرلن اسل

 هدنتوح یر لاعش تی ددده

 ۳۹۰ درواشب و هدنتلابا رواشب ۱ ۳1

 ؛ مات هنغامرا دنس قرهلوا هدنون+ هرتموایک

 ( یدیرفا ) طورم ههوک دیفسو هدنرزوا كباچ
 هبصق رب یزکم قاصس عقاو هدنکتا كنغاط
 عماج لزوک ددعتم « یبلاها ۱۱ ۲۷ ۰ .بولوا

 كب «یرلهووا تبام هد ةنارطا «یروس «ینارش
 . ردراو یسهرظنم اشکلد و یساوه فیطا

 نف هلی ات م9 یاد نوا

 ندنسهشوک ییونج برع كدتلاا رواشیب یغاحس
 C7 ۷ Tor یس 4 طس

 كرلنو هک «ردیشک ۱۰ 1۲۰ یږلاهاو هرتمولیک
 .ردسذع هلراان اففا .بولوا

 .ردراو هدیرل داوتنم «بولوا قاغاط

 قوماپ « رصم «هرآ « یادفب ینالوصحم هعاشاب

 ۹ «بولوا ترابع

 9 هدز و هد

 یسضارا |

 .ردترابع ندنونونو

 هل االامه هدطسو یاب
 ا دعاط IL ۱ اپ هوک

 لوط "او مدنلناد ناعشاتفا |

 ودتهزانلو هدنفرط قرشو ؛رولوا دتم ه قرش

 (كاکیحاح) نالوا یعافترا هرتم ۳۷۱۳ ندهو

 ۵1۸5 كنسهورذ كرکوت كلا :ودشلربآ هلب زاغ ول

 كسکو ندهرنه ۰ «بولوا یعافترا هرتم

 هایس ) یهدنتهج برغ .ردراو هدیراهب رکید
 ۳ام :ردهدنننکج یدقام تاب هو ید (هوک

 عاقجالاب یاچ چاق رب كجو ناقآ ندنسهس واج

 ندنسهیلاعث ءهلئلام .راردنا نکا شر ( دنله )

 .روایکود هنوصج هسیا راوص شا

 ته کرده هدنات تاغا

 7 ۳ قرش بودنج ۱ نماد هوک
 «ردشلرآ ندلباک هل هت مقاطرب ًابونج بولوا هطخ

 لوچ قفوارب هلرع"ا ( ناور كر ) هدنفرط قرشو
 .رونلو

 نو

 2 دانآ درسز روئسم هلناتاس و راعثا



 هو أل

 ردیا لصاح نوولو قومایو راخذ یتیلک «بولوا
 و یرل4-م" 3 هلعالقو تایصخو ارق «یرل, داو

 هطق شیلا قوس .ردراو یرلءقوم روصت نایاش

 مي كجا ییلاها ۰ ردراو ییمها هدجنرظن
 .ردرلمدا روسج «بول وا ناوخ یسراف

 ندنارا تارعاش رهاشم ۳
 وش 1 اعا رذآ «بول وا سد سن

 : دن هاشم فر تد کیا ۳

 اراسآ ربنع فلر مهد غاب ا

 ارا رك ناوعآ مشک فلز مادب

 یزور دتق رک | اسیلکت نم راذک

 اداسرن نارتخد مشک شیوخ نیدب

 هدنز مکه هدص دص ود هاکن ت

 نم زاجعا ز دهد راځ | راعیسم

 ماس ناطلس ناکةنج |

 اس ,رلترضح یا رے | ناطاس ناخ یھوک

 .یدیشمراو هاشاپ هلاس روهشم «بواوا ی همرتحم مرک

 .هطاطخ روهشم كا كارا ۱ ۶

 ا ا داوا
 طخ لیصح ندردب . ردیسهعرک كدام ريم
 یدافحاو دالوا .یدشغعا ترپش بسک «بودنا

 .ردرلشءازق ترهش هدقلطاطخ ید

 هک « ر دل ابح زا ۳

 نامرکو سراف هللا مج ق 1 1 ورهوک

  eمابتشپ ) ا واب (
 دتع هدهفاسم كلهرتمولک ۱۸۰۰ ردقهنرلغاط
 یافترا هدنرهزا ناهنصا هلا ناشاک .رولوا

 .هورذ كسکو لا «بولوا هدنره دار هرم ۰

 ۵۰۰ هسلا 2( هوک رازه ( نالوا ی

 هل راقهدنر وص یاد ناه یراهیاو «ردراویافترا

 و رالوح هدنفرط کا ره كنراک:ا .ردروتسم

 نددورهوک «ندنفیدل وا دتع رار كروب قلموق

 هدلوح هرکص ندنایرج هدهفاسم زآ رلیاچ یا

 اورا و قس یرلرب یرلکدتنا نایرج «هدهسروروق
 رب هدنرلطسو تانارا و ؛ردیفاک هک ا احا هللا

 .ردهدنسهاس كراوصو یو راهروم«4 قوح

 هلا ناتشاک كټ هلساس و یمسا دی رم و لصا

 ؛بولواصوصخم هننزافو رب عقاو هدنسهزا ناهفصا
 . ردغغل وا مت ههلساس نوتب ندننرط نویفارفج

 هرم

A. ی و دل 

ESAنالوا كعد «  
 E یا او مس ناتسهوک

 ۱ ,E هرارب قوچ رب
 ندنسیونج مق فناسارخ یرومعم لا

 -ارفح برع هک «ردهطخ رب كجو نالوا ترارع

 هلک د (ناتسهوف) ابو (ناتسهق) هدندنع ی وف

 طول تشد ۳ «هلرببک تشد 2 - ردفو رعم

 شاد "هل اش « طاحم هلل وچ ( ديما ان ) اق رش ءا

 قدنرلغاط .ردشلرآ ندناسارخ هلآ لوچ كچوکر

 کلا «بولوا ثاف هدرالوچ و رل اچ قوجرب نا

 .رولوا لصاو هنیرهن (دورره) ایثک | ییاچ (نیاق)
  رومشم هلیتفو «بولوا (نااق) یسهروم» كوب كا

 . ردراو یخد یرهبصق قوج رب رکید شفلو
 .ردهدالخاد هطخ و یخد سبطو نو

 نوح تاغ وتم مدناتسناتفا ییصکیا -

 ۱ عافترا «بولوا عئاو هد رف كلب کو هدنرلک ا

 ادا وا دلو هرتم ۲۵۰۰ هلا ۲۰۰۰ یسطسو

 - ومو تالوصحمو راعثو فیطا 0 «رارب
 : نالوا هدنراهدار ۲۰ ose‘ : ردقو-ح یرلهر

 . ملکتم هللا یسراف نال «بولوا كیجات یسیلاما

 .راردفصتم هلتعاعو تراسحو
 1 دنس هدنف رط ر وا كهركودنه یسرعچوا

 | كالع «بولوا متاو هدنسهرآ یرلیداو رانوک هل

 هنلاح وب . ردشکرس تب یسیلاها هلیتج ینابرص
 ۱ کد مولمم هلیماع یلاوحا ءان

 ناتسحولب و هدن-هعطق دنس تایاتسدنه س

 . «بولوا هطخر هلعما و ید هدنااصنا یدودح

 ۷۱۰. o ۰ یسهیعطس هحاسه .ردقطم هننلدا یارک

 .ردراو یسلاها ٩1۸۰ «بولوا هرتمولیک میم
 و نوش یسلاما «بولوا تبدم زآ یسضارا

 هکل 1 اقا هدنلاخ هخوکو هلریروس

 | رادقم رپ قموکح زیلکنا «هلغلوا یراک امهنا یخد
 .ریشیلاچ ههظفاحم یشیاسا هللرکسع سیلو

 وهش« *یداو ناشفارز هدرپلا ءاروام -

 یان ناتسهوک ًاضمب هدهننرلف راع یراقو كىر

 .رویلیرو
 ناتسناغفا و هدنتهح لاعش تاالک رلجولب

 ۱ .رارو ریو یمان و هدهر قلغاط یهدندودح
 (رداپم ناخ دم رقف هلودلا ا ار

 و ندنسارهش ریهاشم ابو اب فدا



 ان عین 8

11 
 ی و 5

 قموکح دوا «بولوا ندنساسژور یسهلسق یدرقآ

 بام هدنرلناسل یسرافو ودرا
 .ردراو یس ۹ج ر رب ه < هنمد و هلاک و یرلناود

 و کاپ تاب وش ۱

 تقر هتخوسلد نم شیپ ز ربغ اب رای
 تقر هتخورفا هدز شت لد 33 اس

 اک
 و

 .یدیا ندنناکرا

 تعحاص هنسهدام « هنایوغ » ۱

 1۰ هلروس
 دنغاح و نادي (زکج وک ه دنعاعس تنم كن ال 1

 «یرکم ارش «بواوا اضق رب
 ست هرات لغمو سیم اض
 .رددودحم هلزکد یا ی دو ونح « هر احس لزکد

 «بولوا را ۳۹3۰ یی هحاسم
 غاط یل هرتمولرک ۱۸ ینعل یسهدایز ندنفصت

 یاهرتمولک ۷۰ «هبااخ ءیدارا قرهلوا ها

 . رداع م کک ٥۰ «هعور زم *یضارا

 ۲۰۳۹۵۹ تولوا بکر قد ۱

 مور ی ۰ زکلاب .د كنز اردو و یا

 كسکو) یزکر 2 .ردکر و

 .دناشیترف .دودح تا و 8
 ندلاعش یرلیاچ ( مانمان ) هدنتهج بیغو ( نالاد)
 كنینکیا .رارولوا بصنم هزکد قرهقآ هونج

 رب هلیعسا ( نایلاد) ایو ( ناول ) هدنرزوا یمارجم
 یغیدلوا هدنرانک كوب اضق زکرس «بونلو لوک
 هد ی.هبرق رکج وک نالوا یعدق کر «یک

 یواح یراقلقاطب یلزوط لوکو .یدا هدنبرق
 اذه عم .رودبإ داسفا ساوه كنراراوج «بولوا

 كلوک «بولوا لهرظنم لزرک كب ینارطا كاوک
 لوک هللا زیکد «هلغلوا اص هنبریس كرلقاق یغایآ
 یرلجاف آ كنىران امروا .ردراورلش اق راشبا هه وا

 رادقم رب «بولوا ترابع قدم او ماجو هشيم

 تاناوبح .رولوا لیت هلحاس و عطق سا8
 رد ا AES یعهبونس تارلوم كنس هبلهآ

 یسالامها رثک | .ردنو-بق ی ۷۷ ۰۰۰ «بواوا

 هلتلنابوحو نيشن یخ قرهلوا ك دورو
 لحاسو هدننرق كنبصنم ییاچ نااد .راردلوغشم

 یرلهبارخ ضعب كنعدق رهش ( سولواق ) هدرحم
 .ردراو یرارازم عدق شالوا هنا كنابقو

 و ملسم "الماک یروطقو

 زوو وخ و لصو 9 و تب دا ۵

 | ۷۰ كکوکرک و ریا | قجنسوک

 ی و 4 ۳۹۳۱
 انک غاص كلفسا باز قرلوا هدنلاعش هرتمولبک

 ۱۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکص اضق عقاو هدنر

 ۱۰ « ینیرش مماج رب «یسهملق رب یا «یسلاها
 ۳ «یبتکم ناص ٦ «یسهسردم ۲ «یدعسم

 ۸ و یورف ۱ یاب ۳ «ییاکد ,IES ےک

 ملم هرزوا تموم یاب ها .ردراو قمر مرکد

 . ردفیعل كب یساوه .رددرکو

 كوکرک سفن ابونج یساضق یعیوک
 "هل «لب را ۳ «هلیساضف کس گر اعس ین

 اعاش هیايلس یو قرش هلرااضق زدناور

 ۲۰۲ رارب 1 هوالقش « بولوا دود

 55 دن وک هللا لاها ۱۸ ۰۰۰و یواح یهرق

 ی٦ ۰و یروطسن ینمبینادلک ی ۰۰۰ زکلای ران
 .رددرکو ملسم "الماک یروصق «بولوا ییئارس
 ناضق یر لفسا باز «بولوا فات ییضارا

 ندنسهتروا یرغوط هونج برع ندیلاعش قرش

 ڌخا هرد و یاچ چاق رب ندتمج ییاو «قش

 «هدهسیا تبنم كي یغاروط ردق ه ره .ردیا

 9 A «ندنک دلر و تیمها لقال هتعارز

 هدراهنسضعب «بودیا لب اقت قجنآ هب هلحم تاحارتحا

 هعونتم راخذ نی ال زر هیحاش اب .رباک هعوقو طق

 ندنعاوا كراهويمو هلق «نووت «قوماب جنب هلا
 هدهفاسم یاتعاس تج رب هاضف زک

 هلمتس فن و ترتک كن راءوبم یس هبرة هدومرآ عقاو

 .ردنرابع

 هیحال «بولوا قوچ یخد یوزوا .ردرومغم

 ك ‹«هدهسلإ هقووصع یس وه .ردشفل و روش

 رلرتسانم ضع) بارخ هدنلخاد [ضق . ر دمالغابص

 .رددوجوم هقیتع راثآراسو
REتیاتس دنه ا  

 سارد- م و هدنس هعطق ا

 هبوذح هرتمولک ۵ را هدنسهرادا

 تا IO EEE ه دن ساب رغ

 ۳۰ ۰ «بولوا رم ۳ یزک قاس تیکت

 ربغآ قحما و یرلقاقوس مظتنم و عساو « یسل اها

 . ردراو یرلوص
 ۱٩ ۲:۸ ییهیعطس ةحاسم گدخاتس

 هلب لاها AVN ۵ «بولوا هرتمولیک عب رص

ONT Eتام ۰ هدهسلا قلغاط یسضارا  

Ak: 



GEE 

 ینالوصحم یلتیاک كا .روینلشیا لزوک ك «بولوا
 یاسل ( لوما ) یی ناسل .ردنونوت هلبا مئرب
 بهذلا نمر یسلاها كنراذرط یغاشآ «بولوا

 . ردیشحو 9 ی رللغاطو

  0 eلهروط هلرکید (
 هدنغاعسیل و كنتالویومطسق

 قرهلوا هدنسییوذج برغ هرتمولک ۰ 3
 یزکم اضق عقاو هدنرزوا كياچ رب بات ههیراقس
 هدازپش «بولوا هبصق 7

 رب كلوس نالوا یسهدرک ان تباعا نایلس یزاق
 «یسلاها ردو ۰

 «یسهرآ كس لا سم راوی «ینیرش عماج

 ۷ «یتکم

 .ردراو یتکم نابیص
eبرغ كغانسو تبالو یاضت كن  

 ینردم الاش «بولوا مقاو هدنسهشوک ی بونج
 «هلبرتالو راکدنوادخ ا ر ونج «هرقآ ق رش رش «هلساضق

 . رددودح هلبنلفرصتم لقتسم دیمزا یغد رغ
 همانلاس تالو

 «هدهسر ول رتسوک

 ٤و قادتتا ۱ «یسهسردم هب دشر

 ؛بولوا بک ندهرق ۷۸ اضق
 یک ۱٩ ۱7۲ ییلاها هدنس
 :روی روک زآ كب رادقم و

 «یراد « رهم «هبرآ «یادفب ال وای «حلشاب

 «بولوا تبنمیسرضارا

 اونا كرلهویمو هزبسو نونو «شاشخ «یچرو

 یخ «بولوا قوچ یرلنامروا .ردنرابع ندنع
 هکددنک راح هتک هدقفل وا عطق ها رک

 صوصخا يلع و یهبلها تاناوبح . ردهدکماب ربا

 | رادقم یا « بولوا هج هدایز یراریغیصو نوبق
 هلا نایت” هایسو یراص هداضق و .راقیح رين

 هرا-سو لوچ ملک «هجالآ ‹كل همشو د «هلاسوک

 عماج ۱۳۲ هدنلخاد اضف .روتلوا لاعا-

 ۷: ناو ۱۹,۵ نا یکم نا ۳

e e۱ و یقل  
 .رددوجرم یربو ۲ رکراک

 کسا فنهسنارف ( Guyenne ) ۱ هم 3
 ه دنتهح قو بر هدنناوسه

 «قودکز ال ارش « هنوقساه اوج «بولوا هطخرب

 هسوتتس و 1 وموفن آ «نزوهل «هبرووا "ال وش

 دودح هلبزفروک هینوقساف یخد اض « هلبرلهطخ
 عم تول «تول «هدنورز ی ریایس# یدعش .یدنا

 هلا هدنالو ینرلتاایا نوریوآ ۰هبنودرود «هنوراخ

 « روح و

۳۹۳۲ 

 یرادمکحیمسق یر لامش ئارا نعل ادم رکا

 ۰ عال

 ۰ E ینمسق رر كس رتلالا هنو راق عم نرات
 رك راز هللا هم وقساف هداطسو نورق

 ۱ .یدیا یرمش ودرو ی زکص «بودیا لیکشت

 هدنلحاس یهدرجا رح تاب هیون : ؟

 .-هر,زج ینیدلواس سوم كنك اوسو ۱
 ر هنک او « تولوا a هد ذسرش راق كب

 «بول وایواح ییاها ۰ .ردطود سم هل متخشر

 هم رام ¢ هدلاح یفیدنا وا دع یمسق رب تانک اوس

 .ردراو قیمها هداز ندنوا

 سوت و هدنتهح لامش كسنو 7

 ۳ هرتموایک ۱۷ ؛ كن رهش ۱ فهک
 .كلهرتم ولک ٤۰ ندندودح رازجو هدنسبظ

 رب یواح یرهراخ« و یاکرب قرهلوا هدهفاسم

 ۰« یسلاها ۰۰۰ «بولو: هبصقر عفاو هدضارا

 « نوشز «یرل هاب لزوک «یرلهاکءد سور

 .ردراو یءهقبتع راثآ شب ویاراج افلحو "تابوبح

 هروم ر لیتیمها هدننامز رلماحاتراق هدهعدق هنمزا

 .یدیافورعم هلم (ایرنوهقبس) «بولوا
 ` ك (هوه) هدننشنشوق (10-1102) 7

 هل لامش ۱ اوھک
 e تای
 .ردراو

 | (Cyaxare) راش ک | 9

Eهنلوق كنرلخروم میدق نانو  | 

 داد هرات ۵۹۰ ند ۵ دالملا لبق «بولوا

  ندبا زواج هنتکلم ؛ شمروس مکح هنس ۰

 نا رلب رو | هد NSS شک عفد یراسارو

  یناحوتفو ؛ شا طبض ی یونس «بودیا هب را

 يدل « بوروس 3 د هنف رط یر كغامرا لزق

  ) aیدبا شا بولغم ی( تابلآ ..

 ادا .ردشلوالخ ( غانا ) لغوا
 (غایتسآ) قجمآ «بول وا لکشم كلب قیبطت هلی ات

 هلیمسا یزات كاع” نمی ( هقاهادیزآ ) نمسا

 .رولیروک ییاشم ۱
 هک «ردراو یخد راسفا نک یعکیارب س

 .«بولوایورو كراسق آ یک یجن ربو یلغوا كغایتسآ
 . لد ۰ داليا لبق «هروک هنتاور فای وقف هتک را

  نسودرا و ؛ شمروس مکح كده نخ را ۲

 ی



 9 ی

 پ ی دل
۳1 9 

 شتا ماست م (ورضکی) سوریکی سهدازهریشم#
 تاور و ردفا یناخ ورضک هدننافو . یدیآ

 هنکیدتبا طبض ین هلبا لتق یغایتسآ كورضک
 .ردنلاخم ه هر ویشم تاور نالوا راد

 ادم رل روما ضعب هراسقاک یمنکیا وب

 ( سورتوسآ ) هدنارو و كمرو نما یساراد
 ام دایتخیدل وا نبع دكرادمکح نالوا روک دم هلیسا
 .ردراشقسیا كعا

 .هدام «دیما رز » |
 1 ۱ دسما دارزاک

 [.هلروس تعجارم هن
 هدالقک كانو ( 5

 « بولوا رب 1 | ي راک ۱
 و عقاو هدنسو رع بوئج كنس هر زج سور ۹

 .امز رلبلامور ۰ ردفورعم هلیمسا ( هرونک ) مولا
 .یدشفل وا ذاا افنم «بولوا لاح ناه هدش

 مهسا وا ن دلادامع

 0 ( یربطلا ۳ ۱ یسارهلااک

 وا ندنساتفر كنبلارغ دماح واو ندهفاش ءاهقف

 زر شه و ه دن اتس ربط هدنخرات ۵۰ «بول

 یلانغ ماما « هما هقف لیصح ندنیمر اماما هدرواسیت

 هدعاو ؛ شلوا یسرد دیعم كهللا راشمهدکارب هللا

 لوغ شم هلسردن تدم 3 «بودسک ( قم (

 هدهيماظن ةسردم‹كر هدنک هقارع کیه ندق دلوا

 ن قرایکرب كللادم تدم رب و ؛ شلوا سردم

 هدتلود و « بوناو هدنتمدخ كنبقوعلس هاشکام

 و ناسحا قوچ رب كهللا راشمو ؛ شما قایضاق
 یخد هدشدح ملع .یدیا شاوا لا هنرلءارک |

 هددادغب هدنخرات ٥۰٤ .یدیا راو یمالوط دب

 هنسهبرت كننزارش قحا وا جش «بودیا تافو

 .ردشغل وا نفد

 هروم هدنانو ( ۲02۲1566 ) ۱ ا
 .هطخ اشاسم كنسهر زج هش هس ر ۷

 «بولوا مدق روش ر دلاس یزکد نانوو ه دنس

 .ردنورعم هلیسا ( ایداقرآ ) موبلا

 فیانایسا ( 00002604 ) |( | ۰
 (قساب) عقاو هدنلاعش یامنم ۱ وقذویک.

 هدنتهح قرش كتاابا یا ینیدنل و ے۔ةنم كنس هطخ

۳۹۳۳ 
 رخ

 ح ی ك
 « هلیسهطخ هراوا ندنفرط یلونجقرشو ًاةرش
 هباقسیب یغد ابرغ «موالآ ندنتهج یبونج بغ
 یلاا كج ا كټ هنایسا . رددودحم هلب رلتل ایا

 هرتمولیک عب رص ۱۸۸۰ یمهبعتس حاسم «بوا وا

 ناس ) یزکرم . ردیشک ۱۸۱ ۸:۵ یسااهاو
 هنری « بولوا قاغاط یسضارا .رد ( ونابتسابس

 «هلفلوا قوچ یراروماب «هدهسیاترابع ندنراک#ا
 6 جارخا یر رلن دعم «بویلشیا یترارب تعارز لباق

 لامعتساهد«مربوج را هنیک ام نس هریک راج هایمو

 نم کا فی هبنایسا تابا ك کو « ندن رلکدسا

 یر, چه كنم رلغاط

 هدیرارهنو «رومعا زواجیعافترا کالهرتم ۰

 O یر و یو مکس اشرو
 راردبا ارجا تراجقوچ رللونناپسا نداروا امدقم

 ك هد یییانص

 5 ردب رز 0 هدایز او

 . ردقوح هدیسهامدیص .یدیا

 3 تلایا . ردهداز یر هشر افو یرلبا

 .ردلماش ین هبحاأت ۹۲و

 رودآ وڌا هدس وذح یاقن مآ (Quito) ۱ و

 یزک م كدتلایا اشنیشییو دتب ر وهج

 مشقنم ها

 ۸۱۳ هللا یبونج ضرع ۰۳۱۳" «بولوا رهش رب
 ۲۹۰۸و هدنرف اشنیشد ق رهلوا هد رغلوط 1

 «بوأ وارهش رب مظتنم ريغ .ردعقاو هدنعافترا هرتم

 « ییلاراد « یلوشقلاراد «یسلاها ۰

 « ی.هسرد صوصخ هنابهر «ییدادعا یلخاد

 صوصخ هسیئر «ینادیمرب شینکو لزوک «یسهنافتتک
 كور «یرارتسانم ددعتم «یرل سیلک منصم «ییارس

 و كيلا هلناحوسنم قوماب و كون «یسهناخهتسخ

 یهدفارطا ندزهنش ..ندراو ی راهش رب اق هلتناد

 لوا ندنفشک ی اق مآ .روکبزوک ناکر شب ترد

 كنتل ود ور «بوا واندن راهرومعم شفلو دوحوم

 كونج یاقمآ . یدبا ندنر رهش مهم كلا

 هل تاختاد ور تدم رب ید ترک نان ات تا

 ۱۸۳۱و ؛شفلوا قالا هایبمولوق هدمب «بوللو

 هلتاعفغد .ردهاوا ی زکر م نت روهچ رودآ وقا هد

 .ردشلوا بارخ ندضراتکرح

 كنکولم نارنايك كعدق نارا ) 4

 كسواکیک « بولوا یسیعچوا ] 2
 هشاور كب « هم انهش » .ردیلغواكش واسو یورو

 «بولارغواهنسارتفا كنسهدلاو کواشوایس «هروک | «هلدودح «سنارف ندنفرط قرش لامڈ «هلزفروک



 خىك
 كیایسارفا « قرهجاق هنارو « هاکنج وکه نبرد
 ی یزق كوو «شلوا رهظم هنلوبق نسح

 ار كيایسارفا ید هداروا . یدیا شا ۳9

 « هلغمارغوا هنسهادوسح ءارتفا لزویسرک یرد
 نانلو لماحو ؛شلر دتا لتف ندنف رط یردن گاو

 كنو « هدنفادروغوط یربخ

 ی ی ا تار یرزوا لق
 ورضکو ؛شعا ماست هاب وجر یفحوح ؛باونحآ

 هدب . یدیا شموس هدننایم رلنایوح هدرلغاط

 كگرلن امرهت ی و سوطو كلاز مت متسر راس اربا
 ندفرط ر «كرهدیا قوس یکتا نا را هل.تسار

 قور و ندفرط رو هذخانماقتنا كشوایس

 ویکی غوا كزردوک تيان .یدرلشمالشاب هبیرح
 كوس «هاکمریتک هناربا ؛بولو هدنارو یورضک

 سالجاهتخ هنر کو خمس) دن درک سواکیک یردب

 هنارو نون دنا وارا هرکص :ندنواو ؛شعا

 كرهدیا لتق هلدب یدنک ییایسارفا « هلیقوس یکسه

 PR تدم رب .ىدشملا یماقتنا كردن

 نانو - شمامهلیشالک 1 ینیدلوا هن «بولوا دی دی ات

 « بورو ییمات سوارک< ءور یراخروم مدق

 ینایتسا یرادمکح بدیم نالوا یردب كنسهدلاو
 هیروس «لباب «یونب هدمبو «طبض ینتخ هلا لتق

 رکن اهح ر كوس « هلا الیتسا یلوطانآ نوتو

 هدهراحم یکی دتا الکسا :ر زکص ندنفدلوا

 «قرهنل وا لتف ندنف رط هکلم ر هدنمسا ( سیرامو )

 :قرهلنوق هنجما مواط رب وام هللا ناق یعوطقمرس

 ینکیدلند « ! یوم ی دم هسکداع وط هللا ناق »

 لسبق سورک هروک هاب كرلنو .رارو دبا ناس

 هدنگ رات ٥٦۰ و « شوط هدنخ رات ۵۹۹ دالبلا

 ه دیأب و .شفلوا , لتف هد ۰۳۰ هلا سولح هت

 تماشم دیش هوا یرلتاور كرل رانو هلرلسارا

 .رەۋ | سه ینیدنلو تناىم یلک «هدهسیا راو

STهدام € و رس ن دلا ثا يف » | ۱ . 

 [ .هللروب تعجارص هنس

 سیکنرق ی.هجوز

 ۱۳۵/۸۱ نارا ۳

 لنت رک ام ۶ «بول ۱ ااغ ورک,

 بصانم هدننامز ی رذص نایلسهاش « هدلاح یغدلوا

 رومشم ی د هلتواغ “و تعاحخدو شمل وا لئات هب هلام

 ۱ رب E ۰ بر
 :ردندنراعشا؟هلج تب وش . یدیا شلو

 ر ی ك ئ

 ارهنا وید لد رخ 1 مخوس شیور شد

 ارهناورپ نخ وسزا یسک دراد هک نوچ

(Kiderminster) ۱ 1رتلکت  do 
 رسد ر

 و هدنتلایا ( رتسجروو ) 1

 (روتسا) قرهلوا هدنلاعثهرتواک ۲۲ دارتسحروو

 اھا ۲۰ ۱۵ ۰ بولوا هبصق 54 هدنرژوا ی رپ

 یرهشرباف هرتا-و رلشا كا «هنوح «یلاخویسل

 .ردراو

 رخ ایعسو تالو نومطسق

 به دبح و هدا ه درح ۱ سوردیک

 كر وکر هدنلحاس زەك د ەرق «قرهلوا ه ددته> برغ

 I سوروتیک ) « بولوا هلکساو هبصق

 ۱ . ردقاو هدنلم یبهعدق ةت دم

 یبهبصق سوس رط (1:1100:1) ۰

 مسا كبوص هرق رک ندنچا ] ب
 ۰ ردب# دق

 هیاح یک دڈبرک ) e 1 ان 8

 هلن بت اموآ (Kidonie) | اک

 یی دق مسا « بولوا یع-اهجمور | ۰
 .یدیا ( هیلقاره )

 -هرا ناتلس هللا زربت هدناهرذآ ) <
 وفا دالا دف رب دنس ناریک

 - رویدیا نایب یوم
 سوروک ییرغوط اهد 1 0

 .رلخروم مدقنانو ( ۲:۷5 ) سد

 . ردما یراکدرو هورض فک ندنایایک كبت

 .[.تعجام هنر اهدام 4 سوروک » و ۹ و کف

Quiros )ربهاشم ااا (  

 ۱۰۹۶ « بولوا ندننورح | سوریک
 وا ندهفناط یهدنتیعم هن |دنم نادوبق هدنحرات

 كوو ؛شعا تحایس هبهدیعب راح «هدلاح یفیدل

 هلذخا یس هی فانافود ِ r هدنناوو

 نددیلف یجچ واو ؛ اک « هب هل نام

 2 ییدشا لومآم وم تالا یک کا

 هدنسساتنا یفایرح و ؛ شمقیچ هندیرح كنيونج
 ه دی ربه یی هدنایم وا و ا هدا سن لود

 TER « یخرا سدتلاحور « « هلبا فشک ییرازج

 ندییلیفیصجوا نوتا ناکسا یرازج وو ؛شمتا
 * شم هم هدن | لابمعسا هدهسیاشهتسیا همزال طاس و



 .Ss ۱ وا
  7 1 8ر ی دك

 *یخارا . ردشعا تافو هداماناب «نکر دیک هایت

 یحچ وا ه دنقح هونج

 ردا رشن هحال

 و یار الو نوز 161295 1 2 ً
 هدنلحاس زکد هرق قرهلوا هدنغ هرتمولیک ۰
 نالسم ینسا «بولوا هلکساو هبصق رب یزکر اضق

 «هرزوا قلوانمرا هدرادقمزآ وموریرکیدفصن و
Aff»یدل اها  ISیسهیکت رب « ینیرش معاج » 

 یسارب ەدە کەدنتسوا « یسهلشق رب « یساسالک ٩

 ه «یلورف ۳۲۰ «یلاخ ۱۰ .یناکد ۵۰۰ «یرهعلق

 ینراجحت كلشیا كيو یرانف «ینم مرکد ؛ «یباج
 ردق هلحاس ندهبت ینیدنلود کی هعلق هبصق .ردراو

 لوا سسوم هدنرزوا امام مس دم

 هللا هبت روک دم .ردلزوک كی ینراظنو ی.هرظنم

 «بودیالیکشت نوربر شعازوا هنا كزیکد ربارب
 هقرا و «ردطو م هلخزرب رب راط هءهرق نورب و

 ك نو س هریک .ردروتسم هلب رل جاغ قدنف ینرط

 «انن ندنفرط یرلرجای« میدق نانو «بولوا یسا
 ( سوسارک) یبالوط ندننرثک كنمرلجافآ زارکو
 رومدم «بولوا بارخ هدعب .یدشفل وا و یست

 نا یا ندننرط ( قانرف ) لغوا كدادرهم

 ؛شففوا سیسْأت ندیکی هلبحا (هیانرف ) هدنبرق
 ایحا یمسا کسا ندیکی .«هجج هنبلا كرابلامورو

 یجنر ( سولوتول ) نالوا یحاف . یدیا شفلوا

 لقن هبامور یغرلنادف زارک ندهبصق و قرهلوا

 یییدلوا ش دا مدقق هب دف

 یرواو هتسول چاق رب | .یدشعا سیغو

 دلو قوح ر « یک یت.دارغوا هدنروص ناقم

 هرق اذ «بوشانب خد یرلیک ن کابو یراروماو
 دیدم هب یرلا ندارواو هساوسو ه قرش راصح

 ندنوک ینراجت «هلغلوا یئدبم هدتنهسوش رب نانلوا
 .ردمدکعا دیازت هنوک

 ودرا ًابرغ؛هلروک ًافرش یساضق نوس هریک -
 قرش راصح هرق كنتبالو ساویس ًابونج «هلبرلاضق
 قا.ردطاحم هلزکد هرق یخد "هل مش « هلیغاعس

 ۱:5 ریارب هلبرلهیحان باشکو زیزع ریپ «یوک

e 
 هززوا تعا اد تعا رکید ر من «

 یونسو هلقو دوخ |

 ر ی 2

 مود ی ۱۱ ۸ زکلا «بولوا لک ره ندهرق

 قلوا ماسم "الماک یروصتو ییهرا ی ۳۸٩و
 یسضارا . ردراو یسلاما ٦٤ ۰۲۰ « هرژوا

 لحاس یراکتا كنرغاط شعب «بولوا قاغاط
 یاکرب یسیضارا کا .رولوا دتع ردق هرح

 نایاش و یرازافو برع قاط رب «بولوا یبلکو
 تعارز لباق . ردراو ید یرلمقوم ر ودمت

 ندنرربریو قفوا كب «رارب هلفلوا زآ ییضارا
 تالوصحم هلت-انم یلوا کرم ندرلهلرات قازوا

 لحاس .روبا تیافک ه هلحم باجایتحا یسهیضرا

 هدنرلف رط جا و رصم و غر, هدایز كا هدنتهح

 لصاح هدایز هیاوصاف .رونلوا عرز هبرا و یادزپ
 رادقم رر .روللوا جارخا رادقم یخ «بولوا

 ځد نونو ردق هيق ۰
 قدنف ىلوصحم لولا كناضق نكل .رولوا لصاح

 کیا یونس ندلوصحم و نشیتب زستمحز «بولوا
 یوزوا هلرهویم .رونلوا جارخا وابک نویلم چوا

 لصاحو ؛رویلفاب قح هرلنوب «هدهسیا هوچ ید
 -رط كسکو تناضق .ردیداع كب رلبارث نالوا

 رادقم لیخ ر «بواوا لزوک رام م هدنرلف

 یراراچ مظتنم «هدهسرویناسب هلها تاناویح

 ندننیدلشیلاج هنکرادت مزلام نوجماشیق «بویلوا

 .رولوافلت «بولاق جا تاناویح هءفد قوح نیشبق

 نام تك: سیطارا « بولوا قوج كب یرنامروا

 a فصاو هلرلنامروا یلجاغآ لوس ىنصن

 هلا هرم راهشا راسو زارک «قدنف یمظعا مسف

 .ردابراد ك یسهیموم *هرظنم هلهجو ولو «روتسم
 «هشیم «ناق «قاوق «دوکس هدنرللم برق هلحاس

 -روک هلیعاوا كماچ هدرلفرط كکوو یورس «زوج
 «جافآ هرق «هشیم «قادو شید «ینمرت «نک

 راعثا عاولا راس یلشیریولا كب ههتسارکو رشچ

 هلبتقو «بولوا روپشم هلننداعم ترثکیرب ندهعدق

 باشک .ردهدکروک یرارب دارن دعم شلراقیج
 عقاو هدهفاسم نافاس ۳ قندلحاس هدنس هبحأت

 هنمزا قو> وا شم زیکد هرق

 یلدعم نوشروق رب نیکنز كب هدنس هیرق كندي

 « ردشمآ ,هناآ یسعسر زابتما ا < بونل و
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 «رقأب «نوشروف یلهس یخد هدنرلفرط رئاس كیاضف
 یفیدنلو رلندعم راسو ریمد «زنافنم «نوهت"آ

 هر همظتنم تروص 4 رلنامروا هلرلن دعم ول .ردقتحم

 قلوا یتورث عبنم رب دوس ثتکلع نوکر یسنلشیا

 «بولوا قوح هدومهندعم هام .ردهدندادمتسا

 ۱ عفان تب هدقجنالو هلجنآ زا

 «یقلیویق هلیح" تاجوسنم ابق ضعب هياع عيانص
 ندرلیش یک یازوننامو كایحریمد « یتایج رقاب
 ندنرلتعنص هصلشاب كنيلاما قلیعقیلا .ردترابع

 رادقم ییخ رب نوعلاصعسا یغاب نوط « بولوا

 لیخ راجت . رردبا دیص یخد یغیلاب سو

 «هیلوصاف «ییدنف هعلشاب كناضق «بولوا كاشیا
 تاحارخا ترابع 3 یورو یا نوط «یرد

 -ردراو وص یلکبلج رب

 تلاش . راقبح هت را هدار ۱۸ ۵6 ۰ ٠ یس هە ونس

 ۰۷۲۰۰ یسکریو متع ۰۱5۵۰۰ یراشعا یونس

 .ردهدنرهدار اريل 6 ۰ ۰ NEED درک

 دم و ل

 «بونل و زب نع چوا هما و هدنه

 هلتاعفدو «شوط هدسدق هدنخ رات ۳۱۵ یسیجرب

 ؛شقیک هفت 4یعفد چاق رب « بولوا قیر طب سدق

 هدنهاع ران الو عبا هبهاذم راس هلیبهذم سورآ و

 تافو هد ۳۳۸۹ ۰ ردشمرتسوک تدش هداز فا

 .رونوا ارجا یسطروم هدن ۱۸ كترام «بودبآ

 هدسناتو نال راد ه هظعومو هنیدناقع كران ایتسرخ

 .ردراو قلا چاق ر

 هیردنکسا هدنخ رات EY یسیعکیا ڪ

 ۔ و هدنراهذم روطسنو سورآ «بولوا قیرطب

 .رتسوک تدش رب كوس هدنهلع رللمارسا هلرلن ان

 (تسر وا)نانلو یسلاورصم یبالوطندنو و ٠شم

 -یدشعا هراحم هلا

 .راردیا ارحا سيطر ون هدزوم ۲۸و ییاتنواک ٩

 .ردراو یرات | ضمب هد تی و

 «بودا تافوهدنشرات ٤ ٤ ٤

 «بوئلوا ده یز نع 3 لوالسا یسعچوا س

 هدیدالیم نرق یجب زوقط .ردبقلم هليبقل فوسلف

 رزخ ند فرط قیرطب «بواک هابد هدکبنالس

 تارا ظ هک ا توعد هفلن اتسرخ ینموق

 ات ۸۱۰ و ؛ شتا زیتاو یتسهعیتو یتاح دارلنو

 رسن ا هوارومو هدننایم راراغلب هدنخر

۳۹۳ 
 ایسا Li و ی ولاو] روم امهبهانف

 4 شا بار یئورح یرلفدنالا وق كراوالسا مویلاو

 هدن ۱ 6 كطابش «بودنا تافو هد ۸۱۸ .یدا

 5 رب ملا سل والسا ۰ رویلوا ارجا یسیاءهرو
 4 .ردیورسیفیدلوا نیت

ELL uirinal 

 تم ۳ ادرک
 بإب مويلا « هلغملوب ییارس كراپاپ هدنتسوا «بولوا
 . .لساللوق یخد هلیساذعم یماقم قلااپو ی.هرتاد

 رللامور کسا ( اا

 مذ ا ۳ ۱ سونیک
 .هنوطرف رب یئدش ك(سولومور) روېدم «بوناوا
  .یدرلمناسا هنغیدناوا باق هدوسم و هدنساننا

 ا نارکم ( زج اک

 ؛«بولوا یسهلکسا كلشیا كاو ی رکے م

 ۰ هدهفاسم كل هلح ص ه قد i) )و ۲ ندنورق

 توقاب ینغیدلوا قوج یرلجاغ ا امرخو یتفیدناو
 3 رودیا ناس ىوه

 قرهلوا ندتعسط یارغ ۳

 SSE ر 7 ۱ رزیک

 هدنروصولکش رب برغ ندر کد رل هیقسف یعیبط

 داران و .رارریقشرف ردق ه یراقول هرتم ۰۰ و ۰

 .رولو عوقو هلتب و «بویلوا یاد یناروف

 روهشم كلا تنهسنارف (120۱

 .« بولوا ندننویسأبس ۳ | وزیک
 هدنس هلتام ناتستورب رب هدنرهش ( مے ) هد ۷

 یغیدلوا ندرلتاقووا « روهشم یردو ؛شموط

 مادعا ندنفرط لالتخا بارا هد ۱۷۹ ٤ «هدلاح

 < بوجاق هەر وسا هدکلرب هلیسهدلاو «هلغفل وا
 هد ۱۸۰۵ و < شا مولع لیصحت هدنرهش واح

 .هد١۱۸۰۹ «بودا باستنا هتادا «هلئدوع هسراپ

 ۳" ی یاتک تەل ینافدارتم كنناسل زساارف

 ها (نالوم هنلو) هجرتلا ةا هد ۱۸۱۲ و
 نا زاو هدنربرح یرانآ ضمب «بودبا جاودزا دةع
 . كنسارمش زسنارف یرود ییولیجتدرد نوا » هلج
 . كنخگرات (نوبیج) و هدنبیترت كنىرئا « یلاوحا چارت
 A۲۷ .یدیا شمروک ینتنواعم كيو هدنسهجرت

 هنس رب «بودیا تافو یسهلاع هحوز و هدنځګ رات

" 
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 یوا دم خیرات تک (هنوروس) هدنخم ۷

 . وقس كنلروطاربعا یجنرب و ؛شلوا ی 3 هدعبو
 هناعم ساع هد و هنتناتک شاب هبلخاد هدنط

 تنویلوان . یدشفلوا بصا هنفلاضعا شق
 قموکح كلن وک زو یار هفد و «لتدوع
 ( دناف ) هدنتیعم كني ول یجنزکس نوا مف تا

 هلنیطورشم ارابتعا ندځګ رات وا « بوجاق هنرهش

 یاسموو ؛شغا مازتلا ینفرط قالارق روتلوا هرادا
 راقم هبل لدع .ردشم زا 18 7 چاق رب دق

 او شم راسو هنغلاضعا تود یاروشو هنقل

 لزع هد ۲۱ 2م ندتدنلوا بصا هرلتر

 هنکاط خرات یءدنبتکم هنوروس «قرهلوا
 ییدشا ناب هدسردت یاننا هده سلا شما تدوع

 یخ د ندک.1۳مو هد ۲ ۵ هارور طارفا راکفا

 شاب ك ( ناینیترام ) هدعب «بولوا بجوم یان
 هنلوا صا هنغلاضعا تكود یاروش هد هدنتلا6و

 | راثآ نالوا قلعتم هنایداو خرات هداشا و «قر
 هلج و . یدشمالشاب هرشن نس هيج هرومتم

 ۳۱ هنیخرات هرتلکدا ر کم نددلح ۲۰ هدننایم

 یرهشا كنهلجو یخ رات هسنارف رب تو

 .روبنل و « ځم رات تیادم » کچ نددلح ۰ نالوا

 ۔هديولقيسن او ههنوقوم لئاسر «هرلهتښغ قوچ رب

 هسلارف 2 یخد ییدنک « بوزاب رل هلاقم + هرا

 ۱ شنسأت هب وق وم لار نو هل-اونع 4 یهعوج

 یدشعا هرات اناو 4دا راغم هنب دم ا

 راظنا بلاح هلرشنو داربا رلهلا-قم و راقطن یثراق
 ینررقت هدنغللارق هسنارف كيف یول «بولوا تقد

 یرظا هبلخاد هدوتناق ندبا لکشت كابا فاعتم

 كج هلبرارادفرط تروهجو ؛ شلوا
 قیرط تیطورشء ِ رادفرط
 تا ی قوج كب هنهریدناق نفرط «هلمازتلا
 قاط ل كجەدبا دونشخ ا ط ترخو

 اضرا ی جهل اخم «مدهسیاشلی هر دتا لوبق تاماظن

 هك س هرا

 و روم هب افعتسا هد ۳ ۰ «بوبم هدأ

 | مدراب هلذوفنو لوت هنسوتنناق ( هرب ریعزاق ) و
 ماتم هق عن هدنخزر لپ هر ز>ح هبش 2 111

 یلغور ود قود ؛تاوس لاشرام هد ۲ «بودیا 1 > رد ی ور و

 هلشفص یرظان فراعم هدکل رب هلب | ری و«-س ومو

 | تیهسادنا باکو ؛شلرا لخاد هبالکو تنیه ی

 | هقلعم تمو
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 قفوم ههنارورب راس ا اس هل .ح الصا
 «هرکص ندقدلاق هدماقم و هنس ىلا « بولوا
 فراعم ۳ هد ۱۸۳۹ «هحارتسالادمب تدم زآ

 شر یرفس هردنول هد ۱۸۰ و یرظان

 شا هد ام یہ هءظعم لود اوروآ ههنارفو

 هنس وا هنو ا هغهر دنازق یعقوم یغیداوا

 هظفاحم یماتم و هنس خاش «بولوا یرظان هبحراخ

 اس ووما هدنلالتخا ۱۸ 110 «4رکص ن وک دا

 یر هی «بولیکچ هب,ردنول «هلدپ فک ندهیس
 3 ۱۸۷ ۶ و ؛ شمع هلو رظ و هعااطم هداروا

 .ایس روما یخد هدرا هنس كوص و .ردشعا تافو

 هادم هریتعم تافل ات ییخر یقاهتم هب ءراداو هيس

 ۰ یدمذع وق

 « بولوا ندنرهررحم روهشم كا ك |وزک
 هد ۱۷۷۲ ۰ ردیسهجوز كنوزک هجرتاا فن آ

 . ردشغا تافو هد ۱۸۲۷ « بوغوط هدسراپ

 كمنک « هلکعا اف یکامام هدنسانئا لالتخا
 ۱۸۰۱ «بوزاب یرلبانک هباکح قاط رب «نوجا

 ورم هلاشنر رب .ناشاوا نجا هدنخرا

 :بوراوهب وزکویس ود هد ۱۸۱۲ و ؛ شمزا زا هلاقم

 و ؛ شا مدراب هنسیدنک هدن رب رحت راثآ ضمب
 رب قفاوم هقالخا معو مفان كي هدنقح لافطا ةر

 2 رهدناهدافتساو كرەناكا كرلقحوجو راب اتك قاط

 .ردشم زاب را هیاکح قاط رب یرلقح ه وق وا

 هدنتلابا (هنسا) فی هسنارف 0

 برف 0 ۲ ور 1 هزیک

 هح ادن رزوا یرہ ) هز زاوا ( قرهلوا هدنسرل امش

 «یسلاها۰۰۰ «بواوا هبصق ر مکعسم ی رک م

 یر هر اف غو كيلببا “ر E نتک ءى هناخاب د

 ى کم لا هود هدعب و یاتوف ر هلتفو .ردراو |
 ر

  ییمها ه دنګ رات هسا رف كن ر هةود هزک «بولوا

 .ردرا'و

 62۱08: ) سوشزک دوخ ) رب ء
 - هعدق ٌهطخ هسه ( ۵ فرد

 3 نالوا یعادتمه عقاو هدنزیکد ه سه صو هدنس

 رهش 4 شفل و هدنفرط قر ككدراو هدنخزر

۳:۷ 

 هسنارف (1۳۶ ۳ ۵0۱20۱)



 س ی 2

 و ناهل هلیسایموم نیا یکو لاسو یراورتات

 نر دام + یدنا روهعم هاتلکم كايا
 دک وا قیزک د ایتلیم TEE لوا هنر

 یس اغود درلل هترایسا

 یرهش و دادرهم لوا هنس

 دون ا او امور هد هسا شا هرصاحم

 هدننامز سو ریت .یدعل وا ردتقم هی هباغ ( سول وق

 .الیم نرق یجندرد «قرهناوا قام لا هنکلام مور

 دیفس رحم یی (تنویسله) نانلوا لیکشت هدد

 ۹۳ قد دشاوا یاحا رك هناا ی زافو

 تک رج زی دش هدنس دالنم م.رات

 ۲ ۱ « پولوا
 ۰ ردرلشچاق بوقارب یره.ش هدیرلنالتروق

 راظنالاح یرهناربو «برلوا بارخ یرب ندتقو
 وی یغیدنل و سسوم 1

 < بولوا هدنلاح هریزح اعدق یسهرزح هبش یغاط

 «هدننکب دتیا طبض یب رهش ( یقیزک ) ردنکسا كور

 دیدم یریوک ییا ههرف یهدنسیشراق ندرهش

 ۷٤ نددالبم .یدشم رای

 ۰ و و + ¢

 9:۰ 8 ا 111 ضاق یسلاها م

 وا

 .ردەدقملوا تربعو تربح

 «بول وط قا | كرل یر وک هلنامز روصو شمر دتا

 «بولود ههر زج هبش هریزج «هاکک هلاح حزرب
 او en ۳ طبر + هرق

 رب هدناتسراحم هلمسا و (6هر:۵) هتک

 . ردشلک لارق یباو هقود 1

 قرهلوایجنر, «بوروسمکح هدیدالیم نرف یحتوا
 یهذم و نافتسا یغواو ؛ شا لوف یاس رخ

 .یدیشمردتنآ لوق هدهنسهعش «هلا نالعا سر

 «بولوایلغوا كاالب یجرب یسبحنرب ندرللارق
 تخ « هلطاقسا یا ومولاس ىسەداز مع هد ٤

 س 2 ردشهروس مکح هنس جوا « كر هديا طبض

 ۱۱۶۱ «بولوالغوا كننورو كنغر ییعکیا
 و ؛ شلوا فلخ هالب یعنکیا یردب هدنخرات
 روطاربعاهد ۱۱۰۱ ۰ ردشعا تافو هد ۰

 . یدشمنا تعاطا ضیعآهدارنوق

isاس هاج كدب رک (11552000) ۱ اشک ام امن کا  
 یا غنم كنو اعش لحاسو هدنغ

 هفود

 ی: وا

 عقاو هدنسهرآ هربزج هبش نوزوا کیا هدننرغ

 و هبصق رب یزکرم اضق هدنجما كيوق كور رب

 «یغاینوتیزو ینیل ها ردق ۰۰۰۰ «بولوا ءاکسا
 .ردراو یناجارخا هرئاسو ناوم « هناتسک . «بارش

RR ET ۷ 
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 و هبرآ یئزج « بولوا تعارز لماق یرارب زآ كب |

OT ۶سه ۷ ی  

iی  
 | بول وا هیصق رب یکسا

E یخد 

 بس هفارغج كن و ارتس
 رغ كل هرب زج ا 1

 : . ردبک رم
 هبصذ هعشچ مدن غ اخس ربم زا

ES1 . ردیع دق مان کس  

 هدسراف رم ( سبق یرعم و ) | نیک
rضرع ۲۷ هدنرق یزاغ *  

 a a Ib of هلا ۰۳ ۰ و هدلامش

 كج وس عبات هنس هطخ رال او سراف كناراو عقاو

 .هرتمولیک ۱ ۰ هلا ۲ ندهرق « بولوا هربزج رب

 .ردشل ربآ هلزازو 4 نانلو هدتعسو رب هدن راهرآ

 هبیرغ بونج ندیقرش لاعث "ایزاوتم هلبا لحاس
 یطسو و ۰ ًایرغ یو «بولوا دتم ی منوط
 ل  ردهرتمولک ۲۰ یا
 ۱۳۲۳۳ یر هرعطس هحاسم .ردراط اهد یحوا یا

 ندنلحاس يا هدنتهح هتروا ۔ ردهرتمولیک مب رم

 دا رال «ماعه هدنفارطا «بوازوا هر زج هبش يا

 هل ره ۰ ردراو یخد هطآ چوا هلرلعسا نمره و
 «بولوا عقاو هدنالتخا لحم زکد یا ردق

 وروقكي یسیضارا «هدهسیا راو هدیرلن ایل لزوک
 ترش ٌهعغاو یئدش كب یرارح نزابو قلشاطو

 هدكسلاها هال وا «ندنغب دلوا رام كب یساکعنا

  طقس«نالوا لوذشم هل.حارخا زوط و در وکو کی غو

 .راردروبجم هکملکچ هنلحاس نارباو هنامع هد ۍراب رع

 یسیلاها .ریشبت رلجاغ ا رادهوبم ضەب هلزوراقنۇاق
 ۱۱۵,۱۱۱ ۱ هنیالوا بارع الماك

 رب یلئدش نالوبهوقو هدندیدالیم را ٤

 برخ ینرلهناخ رکا تیهریزج ضرا تکرح
eهدنسق رش لحاس ی زکر م ناد ش درک هنب  

 E ۰ «پولوا مق
 ۳ ناو ( رودیسب ) رم

 ِ ۰ روينا یرلهبصق ( تفل )

aبوذح تر ههسور ( ۲ . 

 i ا هداه 9 ۱ فنشیک
 ۳ كردش «بولوا رهش 7 یر ثك_::اااو

 .هدنسیبرف لام هرتمریک ۱۰۰ كکب هجومو
 کیا کی | زدم ی ی اما ۱۳۰ و مقاو

 .ردراو ید ما ۵6 ۰



 ,E و و ۲ «سور ۸ رو

 هئاهر «یدیدادعا کم «یهرواح ۲ هلىس

 . اضتک «یتکم یا اوج ر یهر دم تا

 ید ۱۲۰۰ «یسهلشیق 4 «یسورتات «یسه
 هسو هرم راعثا هدنفارطا «یتراحمت کاذیا ك

 ۱۸۱۲ .ردراو یرلغابو یراهلرات نونو هل رل هاب

 ۷۰۰۰ زکلاب هدنکب دک هتنلا ثیهسور هدنګ رات

 ۱ .یدبا راو یسلاها

 دوانرا ( 6فوانقد ) هنک دواي ۱ ۳۵
 ندهبعش یکی ا ینیدنلو مسقنم 7

 ینعل هدنسلام ےق كفل دؤانرا « بولوا ى

 .راردنک ابس هدنسهوا كتر یهو

 رل هقسوط رهنیک .رویل برو یمن هقسوط هندهبعش
 اهد یرلتنأتم «هدهسا رالکد دعتسمو ید رد

 هدهاظفاحم یتاداع و قالخا كن رلفالسا «بولوا .هداز

 تشک | راهقسوط .رارورتسوک تاس هداز یخد

 «هدلاح یرلفدلوا یلجاص هرقو یلزوک هرت هرزوا
 تراسح .ردیلغازوک قامو چاص یراص هدرهنک

 هدم وچه رل هنیک «بولوا رب هفاطیکیاره هدتعاعثو
 درک .راردما"وق اهد هدا هسا زاهقسوطو

 «بولوا ملم یاس كراك درک و لى

 ونروا هدقل هتسواع یرلثث رر نانلو ناتسرخ

 نینال رنو و ۰ ردکیلوتق هدراهفیکو سقود
 هدهتسدریم هرزوا ترث کاو ‹ رردنورعم هک د

 ندراهقسوط راهنک .رارویااو هدنرلغاط هردوةشاو

 سا «بولوا لیو نوزواو ی هثح یربا هد

 یراقدناللوف هلنسانعم ( ع1٥64 ود ) دارلساتو

 یغیدلوا دوخام ندنما هنیک وبشآ كتا شافك

 درود و سوریموا یعاش ارز ؛ رول شالا
 هدنسهنوا كن رلغاط هراهخ یی (انوارکورفآ )

 ءدوناروا اک ردا هاب ا ٩
 هدام « قادژانرآ » و « دوارآ » ] . ردیلح كرل هغیک

 [.هلبروب تعجارص هدهنیرا

 اطق هدنرزوا یناج لوک كن قرهلوا ه دن سد ی

 ردق :۰۰۰ « بولوا هبصق كج وکر یزک

 قمرا ۲ «یسهسردم رب «ینیرش عماج رب « یتیلاها

 - را و هدنغاعو تالو مورضرا

 بوذح هرتم ول ڪ NAY كمورض

 ا ۳ نوا و

 یک هناخهو «هناخرزب «هناوم +2 ابد هل اخو

 . ردزاو ىراهنالمع یلیخ ر

 E هلبا راۓشا را و

 [ضق یتیک -
 MS « بولوا تاو دو رک رع

 قاوف و زوج هیصق

 بوج تر اعس مو رضرا یب

 سالت هاب و «سالتس ۱ عرف ِ « هل را 9و شنح و

 لب را تالو زی زعلا ةوم** ید 2 « یکی راید و
 یهرق ۲۱۷ و هبحات یرذف ۱۰ اضق .رددو دم

 ۱5 تن وک هلا لادا ٤١ ۲۳۰ «بولوا یواح

 یمرای۷۳۹ «نمرا یع ۰۱ زکااب كرلنوم

 "الماک یروصت SPIGA یفات ورب
 عبات هتارف «بولوا لهضراع یسضارا < ردلسم
 ندلام هدعب و هر ندقرش ادا نا لوک كنب

 قوچر, ندلوعو غاص كرهدا قش یلاضق هب ونج

 «یادفب «بولوا تبنمیلیخ یناروط ..ریلآ راهرد
 «زوراق «نژاق كجم : هلق «دوخش «رادواچ «هرآ
 یرلامروا ۰ ردراو یالوصحم راس و ناغوص
 وگو نودولو ها ق مرگ اع غیا کا
 . راقح یخدلاب رادقم یخ . روت دیآ تافک هنعطق

 هنلامعا هلکو هدقاراقیح رد ههعلک هتفو نیش

 . ردراو یلدمم ریمد ع۶ رب شنل وم هدا اللوق

 هلروهظ هرکر هدهنس ید هدنرق یه رق كلوه

 ضا ساو نالوا یوم یکیدتبا نایرح یآ ترد

 وص ندعم ر فال

 لس زب یلرب یراهجاشاب فیهیلحم میان .ردراو
 ۱۷ هدناخاد اضق .ردترابع ندنلامعا ییاق قابآ

 اسکی مرا ۳۸ «بتکم ۱۲ «هسردم ۲ «مماچ
 «هناخاد ۲ «هناخرز ۱۰۲ هوم کو ۲

 .رددوحوم همشچ ٩۰ و یربوک ۰ «هناخایو ۱

 بونج تیهسور (اچ (Kiew ۱ تل

 N ۰ كعرویسرت و هدنعح رع

 غاص كن ره ( رسد ) قرهلوا هدننونح هرتمولیک

EE۱۲۷ ۲۰۰ ؛«بولوا رهثر یزک كلانا  

 هذ وص L1 «یغدنخ رب عساو هدنفارطا ؛یسلامها

 «یرلیرپوک ددعتم رکید «یساسیاکر كوب هلیسا
 « یسیرروک همکار هدنرزوا دره
 ق کوو یلونفااراد «یتکمرب كوس راتواع یخ د

 و برج یسهدناف هب هب دل

 یو ایم داقآ



 ف ی ك

 «یهناح هنوعو هنالسعو یسهناخدصر هلیس هناتتک
 - هسردم صوصخم هناهر «یسدادعا بت کیا

 میسج «یسورآأت «یسه سرود «ینهناضسدنوم «یم
 جاقرو یر لشق ددبتم « یس نا وط « ینامایعسا

 جاقر . . ردراو نیر مع كااشبا كب هل. س هش راق

 ا كلا «بولوا ام درب نع

 «هلغا وا شفل و یزکم را هقود كوس ندا لوبق

 یللا هنس رم «بونلوا دع سدقم هدندنع رلسور

 .رئالبوط راوز ردق كم

 .هشوک یبرغ بونج كن هبسور قلایا فیکس
 ترد یغیدلوا مسقنم كن هرور كح وک عقاو هدنس

 هینها وواب رع «كسن.ه الامش «بولوا ی رب كتلابا

 فوبهرجو هواتل و ًان رث «نو-ر خب ونج «هيلو دوهو

 1 هلا 5۸ ۵ رود و لرل ايا

 قرش لوط ۲۰۳ ۰۰ هلا ۲۹۳و یلاعٹ ضرع

 0۰۹۹۸ یسهیع-هحاسم «بولوا دتع هدنرهزآ

 .ردیشک ۲ ۱۲ ۳۰۳ ییلاهاو هرتم ولک عب رص

 هدنتهح ب «بولرا زود هرزوا ت.«وم یسضارا

 «رولوادتع یرلک:ا تج لا ضمب كنسهل اس تایراق

 ضمب هد رق یارج ریس د یخد هدنفررط قرش و

 نوتبسب یرلتهج بونجو لام” هله .رویناو رلهبت

 یرلتلناطب ثاط رب تاءووا وا توت او

 تبهب-ور هسا هووا یه دنتهج بوئنجو «ردراو

 روت هر وا :نفوواوت نالوا ما یرالوج

 رب .ردندرلارص ناداوب
 | شب ترد گنغامرا (ربد) نادا لیکشت

 -رش دودح هدهفاتم لیخ رب

 ییسهنق

 هنافس ریس قرطره «بولوا یءهسو هرته ناو

 بصام اکو یرثکا كنسه راع هایم راس .ردلاص

 ( هخ ونیيس ) ناقآ هدنتهح بوئح زکلا «بولوا

 . ردات هنغامرا (غو) ر ( بویس ) هلا

 ىرلتاقا- طب هدو لاعش « ة3 ها زآ وک

 درهم راوص یا چ تد ردق هن ره .ردهدایز

 لام“ كبه سور ؛یلدورب «هدهسر والو 2

 یارو ط .ردنکد لربثآت ٤یک ینیدلوا هدنراتهج

 قرت كب تعارز نف ردت هن ره «بولوا تبنم تب

 .ردراو یرلنویق یلیغاس هاو یرلریغیص یهثح |

 كل ل>ص ه یخد قدنادنس ۰4 ندلمءاقو هدیرجما

 زوه ه دی دح هعرز تاوداو آو ۰ شم ها

 كنضارا هئ 6 هدهسلا شمامالشاب هغلن الل و

 یگود E E 0 هنر لم 1 ید ی. ۵4۸ هدزو

 ۱ هدنف وفام كب كم كټ هاڪ تاحاستحا ۰ و عور نم

 ۱ دقم , كنسهلضفو «رولوالصاح هریخذ

 هاب لا .رونلوا لیوحم هیون ربیسا یرادقم رو

  «رصم «بولوا رادواح و هبرآ «یادنب ینالوصح
 .یخد راو نوتوت « هات کج رم هر ونک «نتک

 ۱ «بولوا قوچ هدیراهزبسو هوي« .رولوا لصاح
 لس «هلعلوا هداز یرلحافآ توط هد رق فک

 .یربا «بولواقوچ ییهیاها تاناویح .راقیچ كہا

 . «بولوا هدنتعسو مود ۱۲۲۳ ۹۰۰ یرلنامروا
 ماچ هدنتهج لامش .روهدبا رت ینعبر رب كتاایا

 | راسو ناق «رومالخا «نکروک هدنرلفرط رتاسو
 ِ - رونل وا عطف هتسارک رادق۰ للبخ «بونلو زلعاقا

 ۱ «رکن2«بولوا هدقرت هنوک ندنوک هلع عیانص

 یر هاخگابد هلبرل هقبرباف هرب اسو هخوچ «هریب ون ریپسا
 ۱«بولوا كلثيا كب ینراجم . ردهدقلافوج هک دنیک

 یامریا رند هیرلطخ لوب ریمد ندیا یش قاایا
 | یمظعا مس كنسال اها . رو دیا لېد یتادراوم

 .یرایلسارتسا . ردیلوا یننص ناکداز «هدهسیا سور

 ..هبمالسا *یلاها رادقمر .ردهدنتتسن ۱۲ هدزو

 ۰ هبصت و لی ۲ اد تاایا .ردراو یخد_

  .ردراو و جوک و هرق كوب ۲
 هردم-قنم هاضقف ۲ كاا

 :RISE شیغذاب هلا ۱ یک
 بصق رب یم دق هدشن رق روشفبو 9

 ۱  .رودیا ناب یرو> ا

 رھ ر 7 ك هطخ اھ ۰

 جرف یکیآ ندلحاس « بولوا

 .ردروطسم ه هد « نادلبلا مع ۰4 ) یعردناو هد هفأسم

 ارش 4 یرعه نرق یج دا ۱ 2

 : : 9 دکتوا تاب

 نیشاق بوناچ یهشخرپ مشچ شمراو هباوخ كرا وا
 نیشاب پوکچ هنیدانق زایهش دویوا

 .لّصا نع «بولوا ندنسارعش نارا ۱ ۱ 3

 هدزارمش «نکیآ ندنرلب دوم ل سس ۰

 مدخامز كرك: اهحو واف رحم هلمالسا فرش

 | توش هردشعا تافو هداروا «بودیک هن ات دنه

 چو دندن راعشا ءهج

 رديشحو



E bı or WY 7ی حق هد 9 ملا رخ اد  TNRاب  

 . ق ی 2 ۳۹ ۳ ۱ ۱ : : ۷ 1 و » 0 ۲ 27 ۱
 دز تءاصم 3 تقارف نايا رد

 ۰ شیوخرسرپ منک كاخو موش یدابدرک

 ناینایک ندنسهعدق كولم نارا د تک
 « بولوا یماشداب یر كس هلالس

 نروس مکح هرکص ندنجارخا ندناریا اسار
 تح هدنتافو كساشرکو باز"

 كيودنرف نب رهچ ونم ییدنک «هروک هتیاوو
 لوغشم هلتداع هدنغانط زربلا «بولوا یورو
 لاز هنرزوا یلاق لحم تارا تم + نکا

 زربلا ییسیدنک «قرهناوا مانعا سر ندنف رو

 در لکسا .یدشا داسقا هت «هلدخا ندنغاط

 هععز

 . یدعغ واداعقا هنار

 ؛بوروس ۳و ٩ هنس ځا دوخابو ط

 *یداو و ؛شعا نو: نس۹ هت هلداد و لدع

 .یدا شلیا راهراحم قوج ر هلراکر هدنوعج

 هل رلعسا بارهمو داوذک «نراق «هقشب ندقسر

 یورو هدننافو .یدبا هدنرما تح نامرهق چوا

 ید رلخروم ضمب .رد-ثلوا نیشناج سواکک
 یرلکدید ( سقود ) كرلىنانوب یسا ندنرارادمکح

 ندداليم «كرهدا نظ یی:یدلوا مق كرا

 انب یلادمهو یتکیدروس مکح لوا هنس ۰
 رلخرات ونا هدلاح ره ۔ردرات ما تاور یکیدتا

 .ردلظمو روتسه هلریطاسا
 هل وات ا اد انک

 [ ۰ هلروبب تعجارم

  ( ۱ aرادمکح یلهد (- نالا زعم -
  3ناطلس تولوا ندنرل

 «هدننافو كنيد «هدنحرات 1۸۰ .ردنورو كيابل

 تنه هل ذاخحا تصرف ییخیدناو هد هلاکد كز ردي

 قوس رکسع ندهلاکشب هنس یر او ؛شعا سولج
 همداصم هللا ناخ ارغب نیدلا ریصا یردب ندا
 نارتقا» هداب و یولهد ورسخ روهشم .یدشعا

 ٩۱۸۷ .ردشمزاب هموظنم ر هلناونع « ندمسلا

 هدهرام ییهجرت باص یخ هاش زورف هدنخرات
 .یددغا طض ی یلھد ءهللا لا

 یهدنزکد یاری ۳ دالتک

 | ی وُن> بط كەم

 مسا a هران انوا هدنتهج

/ 

 نبدلا تای

 | لاعشو قرش «بولوا

 | و .رولرو یان ( هداروپسا ) هرنانلو هدنفرط
 | «قاغاط» یسیعکیاو « یوراد» یر كالتا

 . هنئروص و لكش كن رلهعومج تئيه «هلفلوا كح

 مق كنرازج هداروپسا . ردرلشنل وا هی و

 هدالقک «هدلاح یغنیدلوا ندهینافع كلاس یمافعا

 تاتو سفن «بولوا میان هنانو ی.هلچ كنبرازج
 هدنفرطقرش كنسهرزج هبش هرومو ییونج قرش

 ضرع ۳۸۳ هللا ۳۳ .رروبدیا لیکتت تای رب
 هدنرهرا قرش لوو ۲۳۲۰ هلا ۲۲و یلاعش

 یتیدلوا بوح یرلکچوک ٹپ «بولوا دستم

 :یرلکوس كا «قرهلوا زواصم یی ۲۰ «هدلاح

 «هریش «ایز «سوراپ ,سوسنا «سونیت «سوردنآ
 وغرومآ «یبروتناس «سوت «ولیم «ونفیس «وفرس

 -ومره) یهدنسهریزج هريش یرازکرم .ردهراسو

 عتاو دته قرش كوب .ردیب هبصق ( سیلو
 هدعدق نامز «هدهدیا كچ وک یهر زج ( سولو )
 كرازج وب «بونلوا دع سدقم هدندنع رلسا وف

 مه و ۱ صد و وتا رامتعا یرزک مع

 « بولوا هرتمولک مو بس ۲۶۰۹۵ ین

 هدن واح کلا ۰ . ردراو ی.لاها ۷۸

 صولا ىلع  ؛بولوا لصالا یناکرب یرلنابلو
 تالوح راهطآ كم وک نانلو هدنبرق هلا یروتناس

 زارا تروص رب یتیمها هعغرالا ملع هل رل هن اکر

 شنآ ید هدرلتنو نیش ندرلن و . رارویدنا
 ا .ردشاو عوقد را هلزاز یلتدعو یرلناروف

 تبنم زا یرلقارب وطو قلغاط یرلیطارا هرزوا
 راسو ریا ۰ نوتبز «موزوا E «بولوا

 . رولوا لصاح راخذ شعب و هزتس هلراهوس#

 یرلن دم« ریمد هدنره.زح وفرسو سورابیتآ
 ندنویقو یک رادقمر . یرهیلها تاناویح . ردراو
 یر هی..ط تورث هنوک رب لصاما . ردئراص

 « بولوا یلاخ نوح ك-ءراکجوک « ند-_ةیداوا

 هدنانو هدیرلبراق یحو یسلاعا رثک ۱ كن رلکومب

 هلرلتمدخ یک قایعشآ «كارعمدخ هد هنافع كناعو |

 .رلردهدنتیر وب كمنک هلرلتعنص كف قفوا شمبو |

 یرلتراهم هدکایعک «بولوا یععک هدیراقاط رب |
 ین هحات ۰ «بولوا منم هیاضق ۷ تلایا .ردراو

 .ردب واح
Cye lopes )هدهناو ریطاسا )  

rكر هدنسهتروا ۴ ۳  

 نیرو هراود موهوم سنج ر ناناو یرازوک

 ك (ناقلوو) هدنسهرب زج ینهل یرلن و« «بولوا مسا
 طب رت شم قر هلوا هد ر اظن اا هلغعاب یر .ةعاص ك
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 قی ك

 سو ربموا ریپش سعاش -- .یدراردنا زذ لون شم

 هلقلنابوچ هدنسهربزج هاچ یرلبولقک هسیا
 .رو زاب ین رکدب یتا ناسنا «بودبا ریوصت لوغشم

 داران راط ضمب راسو تیهلع» هراب ولك هدیراضمو
 ندعدق هیمزا < بوقاب هل رظن یسهعدق *یاها

 هاناو راود ضعل لومعم ندرلشاط مسج و ]اه

 ةنا » «هرزوا قلوا یراتآ كرلت و «هدهنضاقا

 هلرعسالب یرلپولقیک ۰ رارریو یتمان « هیولقیک
 ولو ید رتا نيالا

NaSهلتاعفد هدنادغب و قالفا  
 هدنرلماتم یاالکو ارخّوءو تالسا رب

 و .رددوانرآ لصا نع «بولوا ناداح  شفل و

 یدمر هدقادوانرآ هقبک نالوا یثاب كلادناخ

 ندنس هبرق ( یرابمولب ) مقاو هدنبرق یسهیصق
 كلب همه «هدننامز اشاپ دم یر وک «بولوا

 ندک هدنحشرا ۸ «هلتسانم هقاس قوقحو

 یقالفا .یدشخفل وا نیم هنالهدوووو نادغب

 هلب رلنمشد كتلود ( هن ) مور نالو یسهدوووو

 هلود كټ هجر یحاص «قرهنللو هدهبفخ تایسانم

 قوس رکسع هنر زوا « هلکم هم هکح یتقادص نالوا

 قدارواو هردش هقیکو ؛شقعا بولغم «بودیا
 نا فب ۹ن موق م و ا ال | ه هنر دا

 س . یدنا شش وا نه هدوووو هقالفا 1

 ه دنخ رات ۱۰۷۸ هتک لوقسا روغیلغ ییغوا كو

 هنردب «هلړس هام تیاذای دجا لضاف مظعا ردص

 هل رک قالقا هدنسهرام رام «بولوا فلخ
 نشد هدم و ؛شفل و هدندادما كیوام یودرا
 « بولارفوا هنسارتفا تنزوقاتناق نالو قفرو

 هنس جدا و ؛شهاق هبهناولیسن ارت ندنوقروق

 هدا ۸۲ «بولوا یهدوووو قالفا اا هرکض
 هل رکسع قالفا هدهراحم نالو عرقو هل رالهل
 .یداشع |باکءرا ین اند ك٤ ود هنف رط رل اهل رارب

 هدسراو هقک ردناسکلآ ندنرلغوا تو --
 «شفلوب هدننلناجرت نواه ناو د هتیک کر یلغوا
 موقم -> . یدبا شفل وا مادعا یسجر و

 اد. تا ) هقک روغب یغ ) یردار ردا اا

 یا جرت نواه ناود هدعمب ىسەدوولوو قالفا

 هبسور «بولوا ی هدوووو نادغب هد ۱۳۹و
 هتلود هدراهرام نالو عوقو یشراق ههبارتسواو

 كردار کر هنسر «هدهسیا شلروک یمدخ

A 
 :EGAN انا هد ۱۱۱و «لنع «هلت سام یادعا

 نسو تلادع و ؛شفلوا تصل هل هدوو وو

  .یدبا شا نونع یبیلام باو ینیلاها ه:؟رح

 | نواه ناود یی( هتک سابنام) جک یلغوا
 . «بودیا تافو RS ن کدر دتا صن هنغلناجرت

 رد 0 5 < ات هدش ركب

 ًارخؤم هقک سايلام موقرم ندنراغوا
 «یک ینیدلوا یهدوووو نادنپ هرکصو قالفا

 هدنلهدوووو نادغب ید ( هتکوالراقسا )

 رب رکید ندشنادناخ هتک - .یدا شل و

 «هقالفا هدنسیدالیم ران ۱۸۲۱ ( هقیک روغییغ )

 تاد هد۱۸۶۸ ید ( هقک ردناسکلآ)و

 هدنناسدا وروآ -یدثما وا بصل هدوووو

 هلسامولعم تعسو نالوا هدفراعم هنلتخم تابعشو

 نل هلی ذاک مسا (ایرتسب دهرود و نانارق ترش

 بوسنم هنادناخ و هدكنداق مات ( هقک هاه )

 .«ارتسدهرود» | .ردبا ضتقا قمالدووا یی دنلوب

 4 هلروس تعحارص هنسهدام

 نایاسک ندنکولع ےدق نارا

 یر سو هی واک
 ثیهمانمش .ردفاخ و یورو دام «بوارا

 د شیدنا هنوکو 1 2 «هروک هناوق

 رومنم هلییلاها تراسجو یمقوم تناتم «بولوا
 رسا « گرمدنا قوس. رکسع هناردنزام نالوا

 شلراتروف ندنفرط لاز نب متسرو ؛شعثود
 لغوا یددک هلبسارتفا تار باد وس ی هحوز . یدا

 روب هغچاق هنا تبایسارفا «بول ا هبضغ یثوایس
 «كرهدا قوس رو اد تیام. یدععا

 «هدلاح یغیدلوا ناشیرب یرکسع هدنجما كرالوچ
 .یدشفل وا سیلخم هللا كرتسر ید ندهطرو وا

 ےک یورو «بولوا رمعم تقو قوچ سواکک
 هنسیدنک یخ «مدشنکب دلربتک ۰« بولب رب لو هدنارو

 . یدشعا تغارن «هاکرت

 - هدام « سواکیک نیدل نع » ] ۱ ی
 [۰ هلیرویب تمجارم هنس

 ندنآ و ناخوراص ( 615۵ )
 (هیدیل) نالوا ترابع ندنرلتهج ۱ 1

 كنسهلالس (دانمم) «بولوا ن دنکو ام ی هع دق ةطخ

 .ءادناق یرادمکح هدبل هدرما یادتا .ردیسیر
 هه

 



 كي.هجوز هبلایموم را 9 «بولو" یزو كلو

 حام نالوا یدقسم « هل وا نوتفم هاو نسح

 یسیدنک «نوجما كمرتسوک قالج یس راق ه هجرت
 یسهج وزو ؛شمالناتص هنسهفرآ یویق كد هطوا

 «نکررک هغاس

 . دتنا ادع تراقح ر كوس نوجا ىع یدک

 :كرهدا اح هاب ى ق

 « هكسرولوا جوز م و «ر بو ردلوا
 ندقش کا هد « كسرولوا یخار همولوا دوخابو

 قش ی راجا سکیک «هدنکینا فیلکت ی

 هتک" لوا هنس ۷۰۸ نداشع الو «هلا لوق

 یو «هلکمر وک یی هجرت تحاص

 تر

 كريو یانسآ «بوروس مکح س ۲ ی

 : رز . قوح ر نادتسا روم ناتو یهدناحاوس
 نوفولوقو ريمزا و تیم و «طیص هدیه دآ ورتو «هننک ام «یر هناتنکو د ربه د « ی رالح حرفم هدنرا |

 عیسوت یلیخ نکلاعو .هرصاح یرارهش

 - الفا .رودیا لقن هلهجو و تودوره یهباکح و
 یبحاص ایوکو یفیدلوا نابوچ كسکک سیا نوط

 ایده

 | هلشوق یو« «بولو رهم ر نابوق هلاح یلص ریغ
 یدک «قرهلقوص هتناب یسهجوز ك( لّوادناق )

 فالئا یحوز كارتشالاب هلکنواو «شمریدوس

 .رودیا تیاور یتفیدلوا شقا

RN i 
 هءور بناج ۰ هدلاح یغیدلوا ندنسهبصق (یوخ)

 ىیزأف ناخروا ناطلس هدنخف ك ەسور « هلداحر

 راشم هاش داو ؛ شعب بترا ع

 . یدیا شلوا ریظم هنتبم و نظ ندح كمیلا
 هاکلام لوک هنا هتسی دنک یزاف ناخرزوا ناطلص

 ؟ینر هجر بح اص «هدهس رل ةا كمرو لوبت

 | تعانق نازک تا ن عە هب واز ر ه دن رق هسور «بوغا

 یهر . ردشفا وا ن ةد هداروا هدننافوو شفا

 و « a E .ردهاک: راز

 هلبقل و «نوهگیدزک هدلاح ینیدلوا راوس هناوبح

 .ردشلو ترهش

 ج روز رهش 0 لصوم ۱ 0
 ان رب عبات هنساضق اوا زکس  هدنخ

 هک ۵۰ «بولوا هبح

)e1( ۱ Eناتساوه غیوسلش هاینالآ  
 و هد اخس ني وساشا كنالاا ۳

 لّواداق اب «

 | ندنيوذحو هنظم رها ثم

aer 

 رکید ۱

Eی  
 2 : J ی 9

 قرهلوا هدنسیق رش بونج هرتمولیک ۱۵ كدیوسلخا
 هلب کد قیطلاو هدند امن« هلزفروکرب راطو نوزوا

 تالودح نالوا داشت کا هدرا اع رح

 .اها ۸۵ 11۸ 6 بولرا هلک- او رهش ر هدنشاب

 6 یس هاب تاناس ‹ یسهزوم « یقوتفااراد « یسل

 کاوی
 ۰ طور رم هنونفلاراد «یرلبتکم

 “یس هناخدصر ٤یم هن تک ی واخ

 نامروا ِ رک «یسادعا بت

 یدلح ۰

 ترد + یهررخ و هبلع ت

< 

 و ددمعتم

 «یسهناخ هتدخ کیا «یساسیلک كلۈتق رو ناتساورب

 ارور «یسهرتادر ص وصخ هرار وک «یسهاخ را ۲

 ءال مالغاصو عساو «یرهغاب لزوک هدنفارطاو

 :زاو- "یاس ؛یراعر لزرک «یسهاتز

 NS «هربخذو یر هش ر اف ورا هرب «نونوت

 یر لا تیانالآ لک .ردراو قرا تایاویحو

 اروا یه رخ ر ءاود > بول وا ییرکسم یاس

 .ردەد

Killarney :فلی هدن الرا ) . 

 ك( قروف )و ) ۱ یرالک

 هكلوک نالوا یانمه قرهلرا ہدنب رھ هرتهولک ٥

 :ردراو یسلاها ۸۰۰۰ «بولوا هیصق رب هدنرا:ک

 «بول وا بک ندلوک هجراپ چ وا لوک ینرالیک --

 هدا اق رب نلند یاق شوفهرقو هل-ایالغاح رب

 هلا KK نسکع نایدمشیا هلئرو-ص ر ر

 .ردر وهش»

 لامش كارا ( نالىح یرمو ) ۱ 1 2

 رب .هدنتهح ّ وا تلانا وا امت رم ۱ نالک

 هرولوا دتع هجون یلحاس یل ع بوت> درر رح

 غابهرق ین ل هلدودح هرز ده اه 43۳ لاش

 قدنفرط یلونج ب رغ «هلناعبر ذآ ابرغ «هلیسهعخ
 6 هلب رلق حس نورقو ناحمز كز ےک قایع وف

 قرش لامت « هلناردنزام ندنفرط یونح قرش

 « بولوا دودحم و طاح هلرزخ رګ یخد ندنته>

 ۶٩۱ ۵ و لا ضرع ۲۷۲۳۰۲ 4۳۹ ۲

 سن نا وا تیط هدن لعوا قول و 6۸ کیس هلا

 هحاسمو هرتمولک ۲ RES هح و لحا- «هدلاح

 « قرهلوا هرتهولیک مبرم ۲۳ یسهیعطس
 ییضارا .ردنوکسم هلایاها ۲۱۲۰۰۰ اع

 و ی )ار



N 

 ا وو لابج مام رزاا «بولوا قلغاط
 رب هد نجما نالیک ًازاوتم هلا لحاس «كر هلک ندند

E DEیسهورذ كکو 2۳ <: ولو ىم  

 «بولوایغاط ( ناهلس تخت ) عقاو هدنیواج مسق

 هدندودح نام رذ | .ردراویعافترا هرتم ۰

 .ردهرتم4۱۰۰ یعافترا هد ك( غاط قآ ) نانلو
 دتع ردقهایرد بل ناه یرلک:ا كننرلغاط نالیک

 هقطدم موقرب راط نعا

 زواج یه هرتم ول رک 2

 كرلغاط و . روشازوا یس
 هللا هداعلا قراخ *هوق رب هج نالوا رظان هزکد

 را < .ردروتسم هلئانارت عاواو هل رلن امر وا لوس

 . رافیچ ردقهنیرلهت كخررلجاق آ ناق هدنلاح یفابب
 هلناع ور زس عاولا راس و رب ید یرالم زود

 رب «قر هلوا روتسم
 وا كرلغاط .ردیا

 زارا یروص نارمز رح
 یمج قاع هسا یس هلام ت

 رب ندرلغاط و . ردوروفو قالبج یک یسیضا را

 ۳ رارول را بص هر زخ رج بوش 2 ا رابنا قوح

 یروص «هدهسا هصرق یرلار ع عبطلاب كرلن و

 وا ۵ ا نارا «بولوا قو لیخ
 تلنهلسا- و كر هلک ندنفرط «ةرا یرلنوز

 هل رک, د ان و ( دور دیفس ) نج < ندنزافوب رب

 ۵4 ارابتعا ندندصنم هک رد( نزوا لبزق )

 وا هسا بربس حت تال ەرتە ولیک

 ر اف هنفررط ره راس كنارا «یاوه تالک

 ترارح ٌهجرد نزاب «بولوا یترطر كب «قرءهلوا
 نالوا < هدلاح ین دل وا هدایز كب

 و ۰ ردتحار قانا یدنهصر لئام هیدن ص

 نسا هرص هرآ زکلاب .ردبا دیاو رللهتسخ نش

 راک زور نالوا فورعم هلکد ( مرکداب ) و

 روز هدنوک ر هد یرلتلت طب یتحو ی وطر

 اوروآ ردعالمو فیعا كم یداوه هسیا نیشرق

 دردناک نیو نام ۵ نشیس هدناس هعطق

 یشداوا روتسم هلرلجاغآ كوب یرلغام .بونلو
 ددومرآ الا «یوآ «ران هددنرلتهج ی

 « یادرز «یاتفش «كيرا هایسو یراص ؛یعاونا
 «توطهایسو ضاس «هلوعثوم «هناتسک زوح «مداب

 یرلجاغآ نوتسز < کاش چاغ آ « زا رک «قدتسف رها

 ۔ راریشیتب هدنااح ۳ ینادخ هرم راعتا او

 ابرثک ۱ ؛بولوا یلتوق كبو قوج كب یر مآ هله

 سس هدهاج

 ار اروم ۱

NAE 

 وا لادم یراب و و مظتنم یرلایس . راردماکتم ۱

۳ hs a 

 4 ۵ و او زا هاس قفواو «,! راص را

 اعا هکر س و زمکبو هريش هک هدر موزوا رب

 لّژاق .ردقوچهدیرلحان آ نویاو لاقترو . راراب

 قوج « هدهسیا یلوص كب یرلهزس هلراز و راقو
 كيىنوط و رجناو یرلن اعطاب زکااب ۰ ردلک تذل
 لوصحیرلکدر دشیس هدازكا دارانالک .رديلتادل

 کم څر شهالشاخ یخد هنمرب كکا «بولوا رب
 اس و هرآ «یادغفب .رارویلو قفاوم اهد هت

 خد یجو كسا . رارریدشت یخد تابوبح

 . رردیا جارخا كيیاو هزرق یلیلک ۰ بور,دشیت
 نکن ز كا و رادلوصحم كلا تارا نالیک لصاما

 یسهملدا تاناومح .ردیرت

 تا

 هلباریغیصو نویق هاش
 . نامهرق یغوج كس رلنویف «بولوا ترابع ند آ

 و كچوک یراریفیص .ردندنسنج قجریوبق یزآ رو

 . رار پد اکو ید كوب هرلنوب ؛بولوا یلجوکروا
 كپ «یسهیشحو تاناویح .ردہاتوقو ىلتا یرلتآ
 « نالیق «زوموط « ینآ هدرلغاط «بولوا قوچ
 « نویف یاب < یسیک غاط «هجهرف «كرک ۰سراپ
 ۰ روس « هوادرز « راسک اص «ناشواط کان

 وص و روی ۳ الو «لیح «ثلکک « لاقح لتءاک

  .رونلو هراسو یراشوق

 هنسنح یلید و لصالا یاریا یبیلاما لصا

 هدایز اهد هیوا کسا كنيسراف «بولوا بوسم
 هلعوت رر اق نانلو نونظم یغیدلوا یہاشم

 ا
 هلةلنابوچ . ردلزوک كيو ضاس یرلیراق «هدهسيا
 رگ فدا روح یرل-اغاط نالوا لوغشم

 یزد رک اهدو هدنرلنامز هاش ردانو یخام سابع

 لاما ناکرتو درک ر اد قم ر شغاوا ناکساو لقن

 ضعإ هةشب ندناناوبح و تعارز .ردراو یخد

 هيا میانص هعلشاب «بولوا لوفشم یخد هلام

 . رده راشاق ضمب ندکوبو كباو كليجا
 «بولوا یرب كنبراتلوغشم رادم یخد نایعقیلاب

 فر و ا دیص قیلاب یلخ هدلحاوس

 « تولوا رشتنم یییخ یقراءع« . رونلوا جارخا

 ؛قیسوم«مسر دو[ یرلن.هلس قم زاب بو وقوا
 و یرلک اما و لىم هبهسیفت عبانص #9 ۴

 هاش



 ۳ Ee EEN فا

 . ردهدایز کا یرادادءتسا هدیلقت PD رس ا

 A E 2 ی اما هفاک

 زکم تكنتلابا نالک

 :تلایا «بولوا یرهش
 ۱۲۵۰و مسقنم هیاضق ه هلیرلمسا رکو «نموف

 قبال هکمعد هیت و رمش لصا .ردیواح یلهرق
 یرزکرم اضف رکبد «بولوا ناجهال هللا تشر
 ۰ ردکچ وک كب ( یزنا) نالوا یسهلکسا كتعرو

E ET TCGك خودم وق  E E 
 هنب رهن هواروم قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتموایک

 «بولوا هبصترب یزکرم اضق هدنرزوا كباجرب مات

 « یساسیاکر ب « ینیرشعماج ۲ « یسلاها ۰
 ه3 دلوا و یرازا «یتکم همادتبا ۲ و هدشر رب

 .ردراو ینراجت

 بوذح گر_زون اوعس هنتشرب ی۔اضق نالیک

 )ت تشر ) یسهرادا

 ندنتیح یرغ لاعش «بولوا ترابع ندنمسق قرش

 هل غاعتس بوکسا اوج « هلساضق هنتشرب سفت

 .رددودح هلدودح هب رص ید ندنف رط ام قرش
 دژانرآ یسیلکم ق «بولواکرمندهرق ۱۹۰ اضق

 « هرزوا قلرا والسا یرادقم زا رب و مالباو
 یسیخضارا ین کس دگ ۳ 6 اتم 2

 هلیرلب دا و و رباب تبنم ؛بولوا تیم و مع
 غاط هرق . ردراو ید یرءهووا قفوا ضمب
 « بودیا لیکشت ییدودح قرش بونج یبهلسلس

 ناغاطهرز واتیم

 بو یس هل لس ( قاداوغ) ید هدندودح هم رح

 . رویالو یرلغاط هعنوق هللا ( جاووغز ) هدنتهج
 ندنرلک:ا یلخاد نانلو هدننورد اضق كرلغاط وب

 هک «روهدیا لیکشت یرهن هواروم رلوص تنا
 صام ههنوط < قر«۶1 یرغوط ۰ لاعث قرش

 لامع” تاضق . روریک ههس رص «هرزوا قلوا

 نامرواهدنتمسو مود ی ۲۵ ۰۰۰ هدننهج قرش

 نودوا و هتسارک هروک هل تاجابتحا «بونلو

 « بولوا تبنم یلیخ یناروط . وونلوا مطق
 E لتیک هلا هعونتم تایوح

 | هدناسوبلم فهم «یاها ندریونک و .رولوا

 | ما یاخاد .اضت . ریاساي 5 عو رب ابق یرلفدنالل و

 ۱ همان واساک بارخ ددعت-هو ی وص لدعم _ِ یضماح

 كن زاغ راکدنوادخ هلج نا زا 6 بوئاو هرااسو

Ago 

 « ناعهال «وکنار « ی در

 0 ل ی ك
 نالواشغل و یلتیمها كی هدنلامز ییایرفظم هوصوق |

 تباضف یرهبارخ كنس هصتو هعلو ( هدرب ووو )

 .رددومشم هدنتهح لا

Guildford ( ۱ 8 5 ) هدهرتلکز ا 

 بوذج هرتهولبک ۳ ۰ كن هر دنول و

 هبصق رب یزکرم كنفلتنوق (یروس) هدنسب غ
 .ردراو یسلاها ۱۰ ۰۰۰ .بولوا

 هطخ ناتسها تیهسور (0۱00::1) ۱ 0

 ۱۷۰ ك ( هوشراو ) و هدنس

 ٤ ۳ یزکرم تلایا هدنیونج هرتمولیک |

 یرهق رب افر کشو یرلهناخ ممد « یسلاها ٩ هم ۶

 ندنتلایمودار لواهنس جاقرب یلایا هسایک -- .ردراو

 . ردشفل وا لیکشت «برابریآ
 1۲۲ ۸۳ ۰ بولوا هرتءهرایک عب سم ۰ ۹۲

 .ردم-قنمهاضف ۳ تلايا فن وگشه هلا لاها

 كرا و" هدنتلایا ( ربا ) ۱ و
 ۰ بولوا هیصق را ه دنسدق رش لام هرم

 «یرلبتکمرئاس «یتکممیانص «ییلاها ۳ ۰
 وا و E رئاسو یا

 هدنسلق ر لحاس كنا رف آ (161108) |
 هلکساو هبصق رب مبات هنکاح رابکنز 1 | اولک

 زکلاب یدمش 3 نکا روم یخ ام د2 م «بولوا

 :ودراو انلاها چی
 11 هه ور (Kilia) | | بک

 لیعاع» | كنتاابا |

 رهن وط قرهلوا و دنس مش قرش هرتهوانک £ ۰

Kil! ma tock)تب هبح وقس(  

 هساراسب

 كل .ء امسا و ه ددس او

 .ردراو یسل اها

 کر میت Kilian ( <aiı ) ۱ ۳ رک
e.هیصق ر و غاط كوب رب هد ق رش  

 I 3 رخ ل وام VY ° لا ۷ ° ?a  غاط « بول وا

 هللا ۵۵۰۰ یعاذترا یعسو و «رولوا دع هدرا

 ۱۳۹ كدنق را هبصق ۰ رد هل تا تو هرم ۰ ۰

۱ 
 شب ترد «بول وا عقاو هدنسدق مث بوذح هرتمولک

 .ردراو یسلاها ك

(Clicie)یی كريغص یای۔آ  

 هدنس هع دق نایسقت كز.ا وطات | 1 ۱ 9

 هطخ رب هدنسډ وذح قرش یادم ثاهرو گرم هو

 ترابع ندنراتاعتس لبا چیاو هنطآ یکیدعش «بولوا

 ۳ ا

 ۸ ۲ ۰۵ «بولوا هرصق رد هدنرزوا لوق ىلاعش كلا



 دم تر خاک
OT 

 ل ی

 و و تل هل اش ءاید ي سیب و اا ا رغ هلغلوا

 3 یخد نوت « هلب را هطخ هب ر وس فرش ¢ قو دا ق

 « بولوا م شده هب کیا دلاور اما 3

 هتسنا ده ۳ نالوا ترابع قداس هنطآ سفن

 تراص ندنغاعس لبا چاو ۰ اک.اک قل ہووا »

 ریلت رنو ساق NEG :اغاط » هاساب ف معسق نالوا

 . یدیا ہےلشاب ر ءاسو سود رط یز گم اند رب

 و (  شابا سوسیا « هلام «سلوس : یرهروم#
 یر هصق هڪلشاب كرر یتکیا . یدیا ه رازاب |

| E شیر دنا“ «( یدنلس ) هتنونیلس E 

 هب روس«بولواینابرس یس هل صا *یلاها .یدنا هراسو

 ین (نایکیلیکو قول ) هرلن وب «نوچا قیرفت ندنسیلاها
 كیهطخ یرارجای« نانو .یدرا د «رلنارسقآ »

 ی را رع 4و راهیصق ضعب هدناحاوس

 دک «بوئلوا قالا هن لو د نار | ندنف رطورسخ

Pa rat نا یا 

۳۹۵۹ 

 ۳ او روت ندرت ۰ ۰

 ۲ رلف رط" یراق ندرت« ۳۰۰۰ و روتسم هلراق

 EL یدنه طح رح - ردرام ندراجشا

 0 0 و سر لوک هزات اوروتقو
 یءهدندمح لا « بولوا عناو د ابو کن راکت ژ

 e نالآ رو زملک زا ا را

 .رد دودمم ۱

mT | (Quilimaney) 
 .اجنایلک هک «ردنامرپا 9 هدبق ۱ ا 1

 نام ندنرلغاط (واوا) هد ل امش فانيظع لب ور

 ۲ «هلنابرح یرغوط هقرش «بکرتاب ندباچ یہا ندبا

 * رارب هلی رق

 ۰ رولیکو ده ی دنه طبح زرع ا ا هدنمأ# ا

 ۳ کت و رو تا و لنو ام درد

 دالیمو “نک هبطیض كنسهسلاطب رعم هدعبو

 - روق مقاط رب یلحاوس لوا نرف رب ند ( یسیع )
 لیکنتلا دعب یرانو سویعو هالو ا ا٥ هرلناص

 كلود وو ؛شعا قالا هنتلود امور یکاع

 شاثود هنسهصح یفلروطاریءا قرش هدنماسفنا

 فرط ره ناهو كنهیما یب قهح قرش .یدیا
 هب هبمالسا كلام «قرهنلوا حف هدننامز كرلیسابع

 نول ی هدننامز تلص لها «نکیاشفلوا قالا

 ؛شفل و عات هرم و نایتسرخ رب فورعم هلبمات

 مردن ۱ 1 هدیرود یرلیقوولس مورو

 و هدنضارقنا تنهقفولس تاود «كرهلرو ماتخ
 یموکح هبردقلاوذ و ةطحب

 ۳ ناطلس تباهن «بولوا مسقنم هدنسهرآ

 هدنرلتامز ینارضح ناخ ماس را یا دیزابو ینا
 .ردشفل وا قالا هب ناثع كلاع ًامطق

(Kilima ۵ام رفآ  

 نا کو د كا E ۱ وراج مک
 ار مدنی قرش رو ا ےءطق «بولوا

 . ردعقاو هدیقرش لوط ۲۵۳۳ هلبا یلونج ضرع
 « ردراو یسهبت کیا « بولرا یظع لبج رب درفنم

 كا د )8 ؟) و نانلو هدنفررط قرش

 تدنن رف ناد ( یزنوایک) و :۵٩۰ كنککو
 نالوا هءاوتسا طخ . ردراو یعافترا برق اکوا

 اخ

aT (Quilimané)ا ونج یار  
 ا «تاود زکر رو ها رش ۶ لحاس

 | هنایلک
 . كنغامرا Ob )و a قسمازوم مبا

  هدنرزوا یر ندن رللوق كروك دم نهن هدنسهبلاد
 ۲ یساها 4 بولو" هیصق رب هدر 5 یو

 .ردزاو یراحم یدید لبنو نوتلآو

  (Gui Eكزکترو )مینهو( 
 1 هرتمواک ۲ تورو و هدنتلابا

 « یساأها NEG eae «بولو | همصق رب هدنسدق رش لامش

 ۱ هرفس هلا قاب و یادی لزوکچ اق رب ییارس رب

 .ردراو ی رلهش ر اف او یر

سح او سراف ۱ جزامک
 و او اهن ندن

 .ردر واسم هد « نادلبلا مععم 2

 | كاک
 ` یاهتنم ندتبح وا و «یغیدلوا نیشن ههخو بوسنم

 تالو 7 عساو EE نباح

 هنتیسنج كرت یسیلاها « بواوا

 گان وک ۳۰ ند( دننرارط ) نالوا هیمالسا كلام "

 واسو رلنالس للرهز هدنرلهرآ «بولوا هدهفاسم

 یفیدنلو رلغاط و رازاغوو رل دو ولع هلنا مش

 ییدعب كتکلع و . رويدا ناب یوه توتاب

 ۱ / .ردحاتع

 ر ا (Cimbres) ید وخاب 1 1

 ا!داسا « فولوا ندنماوفا نام

 وا نکات و دوام 9 و ه داتهح بواح تەق رام اد

 aN ۶ ند(مع) یسع دالرم اچ لات یرلت دل



 ی

 « هلا لوخد هبایلاق ا هلرلتورب-آ و رنو
 ؛هلتتحر هرج ایل" با «هرکص ندا, ربا ردق هب هنا رسا

 هال با ندلاعش « قرال را ندموت کیا روک ذم
 -رامو سولوق هدنخ را ۱۰۱ داللالئو «لخاد

 ناشیرو بولغم هدهراحم یرلکدتا هللا سو
 هلیعسا (Kimris) یرسوکد وخابیریگ : ردراشملوا

 دلو ندلصا رب هلعدق موق ن نالوا نھ دنا وب و هدامااخ

 ا یرلق

 هد ونح یا روا ۶۴

 ۷۳7 0 یورب ۳ ۱ لرب یک

 هرتمول يک ۸6۰ كنووتاقو هدنتلایا ( دا وقیرغ )

 لحاس یره( ( لاو ) قرهلوا هد: قرش لاعش
 ( ناروا ) و هد فاس كلهرتمولک ۳۰ ندنرادب

 كارت ۱۳:۱ هدندودج كنسهلقتسم تمر

 هبصق ر یزکسم كنەروك ذم ایا
 یسالا یلتیاک هدنراوجو یسل اها ۱۳۵۹۰ «بولوا

 نولم ترد چ وا سااا ناقیج هنس ره .ردراو

 . رد هدنتعف یسارل زماکنا

 .ردراو رار, ضعب ید

 ۳ تزور

 عتاو هدعافترا

 هدابل ارتسرا هلمسا )گو

(Kimber wortb)هرتکن | . 

 و هدنلس وق قررا یار

 هبصق رب هدنسیرش لامش هرتمولیک ۱۰ ك(دلیغش)
 .ردراو یدلاها ۱۰ ۰۰ «پولوا

 ییرغ لاعث ثنهسنارف (081006۳) ۱
 هرتم وایک ۵٩ كسرابو هدنتهح رپمک

 هدنساتام كتب رب (یتسا) هللا (هدوا) و هدف
 « بولوا هبصق رب یزکرم كنالاا 0255 |)

 یتکم یلخاد « یسیلاها ۷۳

 یا هدنرزوا كرم < قسج تعارز

 . ر دراو ید اسیلکع صم چاقربو یرلهاکج رفت

(Kim perlé)) 

 ( هلا ) " هلبا ( هلوزیا) و هدنتلایا
 واک 44 كرهک ۰ قرهلوا هدنساقتلم كن رهن

 «بولوا هبصق ر یزکرم اضف هدنسی ونج قرش هرتم
 ییخاد « لوری.د ؛ینایل هدربن «ییلاها ۰
 .ردراو راح كاذباو یتکم

 ( 1۳15 ) ۰ یرموک | یرمک
 «بولوا ی دنس هعدق م اوقا اوروآ

 6 یسهنانتتک <

 دوخاب

 ! دالیم «نکیآ رز نیم نام دازکد هرق ادتا

FAV 

 | لزوک <
 ۰ ید یلغوا كد( تلم «بول وا ندنر |

 (.رتس نف )كن هسا اف

13 O یر aA 

 م ی دل
 را فڼایااف لوا نر# جوا ندا ۴ ( یسع

  A(تر) «هلدرط یرلتاک یقاطرب كر«

 اط رب ؛شقبا نطو هدنسهرآ یرلارج (هنیس) و
 یرلق رلو دم را یر داو هرآ ول هلبا هدیس یر

 قمی( نویبلآ ) یخد یرلقاءرب ؛شعثاراق هرلتلک

 هدنسهشوکییودج برظ تاهریزج «بوک هبهرتلکنا
 ین ( نرادافوه ) هدنرامومه وب . رلپدیا شعشلرب

 ) دارادکح اب و سئر رب هدنسا ( وه يتوق

 ربیک) ناببلافث | ككرلن و .رلیدیا هدنتداق تح (

 شلرآ

 یرقدنلو ندنماوئا 3 کسا

 ا « بولوا ىلقرف نەكا: تاک یرلناسا

 هلا ( نونرپ یغاشآ ) نایناوس رم
 هدنرهطخ "( یاو روق: ) و ( سلاو ) هدهرتلکنا

 لاغ اقا تم  AES E Eتم ۶۱
 رٹ -- .رددوجوم یسهبقاب  jl(6نصصفعع»۰)

 لحاوس كزکدهرق هنن و نالوا فورعم هیمسا
 هدنرلخ رات 1۸ ۰ داليا لبق «نکیا نک اسهدنس هبا اع*

 رو « شا طب یهبدلل ء هر هک دا یایسآ

 مارا ردقه هاتر و الاغ و انامرح یرلثاط

 كرم وق ناثل و" روطسم هد« دق خراو یرلث دل وا

 ي2 كرلن و یخد  [ Esآران و .وونا..شالک
 .هروک ذم را | ید یرلق داشا ر هدرهرافم قاک ارق

 هده راو ریطاسا هن راتکلم ؛تولوا یو هد

 یدریلرقاب هل راظن یکم وا وا ۰

 ندنعا كموق 9 ناالوا ۳۳ یس هد لاها

 .رویلیشالک | یتیدلوا ا

EEL (Cimon 
 أ 12 وا "ك ۱ نشد 1

 رادرس روهشم كلا ۸ ز وه

 یی توغ و یرلتدلوا
 ا یوم

 ندلصا 54 هل هوق

 دا رک .

 نددالہم

 لاف ( هنیمالاس) یراق هرلمنارا لواههس ۰
 تب کدو اود ناتو نوت در ندقدنازق

 ۷۰ دالبلا لبقو ؛شفل وا نره نادناموق یمومع

 نارا هدنسهطخ ایایفمپ كنياوطا ۲ ی

 كريغص یابعآ «كر هدا بواغم ییساغودو 2

Eو قمار تسبرس یرارج۶ نانو  
 ی رلطرش كم ەم رک یا جود نارا هنزکد رلهطآ
 (سلق م)روهشم .یدیا شا دقعهدهاعمر یواح

 عام وق مهدنخشران 4۱ ۰ هلنفل و تاقر هدنرلتپ هللا

 9 یر ی
۱ 1 7 9 



 ن ی

 « هل اح هب هنن آ هد 1 «نکیا شلدا یت هلیدوفت

 هلن سال هرجا هتبوتل وا باخ هته وک ساز

 (مویتیک ) «كرهدبا قوساغود ههر زج سیرقو
 تافو هد 4:4 ۰ نکیا هدک ا هرصاحم نسهیصق
 موم «بولوا تاذ رب عرکو یلتیناقحكب .ردشعا

 .یدا شعازق نتبع كني اها

 -ردتسه ریهاشم هسنارف ۱612065) ۱ ی
 هدنځګ رات ۱ 0 ندننىق ٣

 شم وط هد( هزآ وتو )

 اس ارس اکسل .ردشعا تافو

 هدسراب هد ۰

 و بعک ظفاح ی

 د ال نيج و و ندنساضعا امداق

 رلباتک شب رتاد هبه و نيچ «بولوا فقاو
 كرللوغم و راکر هلرلنوه یرتا میم كا .ردشمزاب
 | یتیدلوا شمزا هرزوا دلج لوس ه ر اد هنخم رات

 . ردیواح ییهقیمم تاملاطمو تاعودن هک «ردناتک

 « بولوا ندنقرشتسم ید یغرا س

 شم راس و ییاتک تفا رب هبه الو هجزمنارف

 ن دهعیچ

 هد۱۸ 4۵ ؛بوغوطهد ۱۷۵۹ ۰ ردشمزاب راثآ

 ۰ ردشع | تافو

Quintus Cur-) a ۳ 

 luz , 6 سوی روج سوتک

(Curceنرق یر < بولوا ندرلخروم نی ال  

 دار دنکسالوس . ردن ونظم یمنی دلوا شعاشابهدن دالە

 | شم زاب راد هنخ رات

 ییاتک هاکح ر هدا ز ندخحرا یر نالوا دوقفم

PE,در وه شم را هل. دهح ىح اصف « هد ها “ 

 | یافا ضع هلت دمو یغیدلو

 .رددودعم نده دا

(Kinsale) ۱ 7(قروق) تل هدن ال رم  

 واک 9 گنروق و هدنقظنوف
 ۸۲۰۰ « بواوا هلکساو هرصآ رب هدنیونح هرتم

 یرلماج زیکد و یسههلق «یمتخر لزوک «یسلاما

GuingamP ( ) تیهسنارف | 

 .ردراو

 | و هدنتلاا « یلامش لحاس » | پماغنک

a ai۱1۶ ایت  
 , یزکم اضق هدنرزوا یرهن ( ورت ) قرهلوا
 1 یتکم یلخاد 6 و «بولوا هبصق

 | لزوک« یر هناغابد و ات +. «قیمج تعارز

E:ردراو یر زاب تالوک ام . 

EA 

 و یتراجت كلشیا كب «یرهناخ هتخ ؛ینایآ لزوک

 ۔ارغجو یمیبط میس رب ما وب ؛«بولوا 2 ا نیرو 0

 ییدفلی یا یراتهج وا تاقبرف ا «هلذمالوا نم هی |

 یس ر۶

 نساعسم .هلممت یمسا وب یراضمب |

on ) ۱۱ تک )  

 او هدنفاتوق (یروس)

 هرتهوابک ۱۰ كل هردنول قرهلوا هدنرزوا یرهن
 3 ۲۱ ۰۷۸ «بولوا هبصف ر هدنسب رغ بونح

 نوتسفنک

 .ردراو یب اخر ای و ی-اسیلکد كور «یسرآ

 و ندنراز- لیتا كناقیرصا

 و یخد هدنسیونج لحاس كنسهریزج ( هقیاماج )
  «یسلاها ۰۰۰۰۰ «بولرا هلکساو رهش رب هلعسا

 .ردراو یساوه رغ | هدهجرد تیاهن قجنآ
 ته هعطق نوشنیمود هدیلاعش یاقهسآ

 هدنرز وایغامرا نارول تنس وهدنتاابا هدانق یراقو

 . هدنچوا قرش لاعث تناوک ( وراتنوا ) قرهلوا
 «یساادا ۱۵ ۰۰۰ «بولواهبصق ر هلم | و , یخ د

 . صوصخ هنلاحما هیرامو هبرح یافس «ینایآ لزوک
 .ردراو یتراجم كلشیا كبو یرلضوح

 كىو » مهد ۶ :

 0 ا ۱ لانکونک

 ما كعقوم رب هدنتهج قرشو هد رق هل اتح ید

 -هرا یموکح هننودک ام هلرالامور «بولوا ی

 نرو مادخ هتسرعکیا د كل هرام نالوبعوقو هدنس

 یرادرس امور هدنو هک ؛ردر وهشم هللا تا كوس

 ییلیف یعشب ی رادمکح هیودک ام سوینیمالف

 . یدشع|بولغم ایک لوا هنس ۱۹۷ نددالىم

 ۰ ٠ ۔هعطقاقت رف 1 (Guinée) هت وغ دوخاب ۳ 4

 | هنعق كوبرب كنسهیرغ لحاوس ی ) 2

 «ندنغیدلوا شلرو ندنفرط یو رح و تقو
 ا یمساهنیک ا ےک ۱ .رداکد نیم هلیما# یا عوضوم
  لحاسندنیوق ( هنویلهریس ) نمي ن دندودح اب (.ماةنس

 نډارواوه زفر وکه رفایپ هقرش ندبرغ ً(زاوتم هلب
 غنوق ندارد بلو ه.:ياخ نوباغ هبونج نرلاعت
 دتع كدهلابج ىلخاد راسو هنترص كنلاجءلاس

 لاعت اد هلرابتعا و .روبیل ربو هرارب نالوا
 0 ۹ هلنا لامش ضم

 بونج یامتنم و هدر رغ لوط
 .ردعقاو هدقرث لوط ۷٥ هللا یلامش ضرع ۰

 | لونج لحاس
Ê 1 

E 

 ۰ یسقرش



 اشرفآ كني سالطآ طبع رحم هنکه دردش و

 یکیدییا لیکشت هدنتمج یبونج بر كنسهمطق
 دكزفروکر ب عساو فو رعم هلک د یزفروک هنیکو

 مق نالوا رظا هونج «بوالباق یناحاوس نوتب
 رظان هبرغو «هنک یراقو دوخاب یلامش ن.دلاعش

 نالوا

 ینایسقت كنب ار وا هد هفارغج یکیدعش قحن .لرید

 هدهءفارئح *هدیدح تاحالطصا «بولوا هدو هقشپ

 هنیک ىغا شا دوخای بوج. هنسیبونج مسق

 «ندنغب دلوا یم | صومخ هنیدنک ازوس# رب ره

 تماشمو كارتشا هلهح و رب چھ ناه هدنرتپ اتاذو

 هکر هر ل:وحا كح هل هزا وا نام ندر ٤بوہأوا

 یی داق یر ره «ندنفیدلوا یر «همومعو

 كرمدااذتک | هلن ام ولعم زمکی در و هدنسهرص یم“ ا

 .زرویءروک تجاح هلاق« لیوطت هدقجاروش
 ی -Portu ( وبا ا

 °۸ یسلامش یادم تەنك( 202196۱ ۰

 یغیدلوامولعم ینادمةبچ یراقوب ندہاامش ضرع “٠ ٤
 ضع ۱۰۳ هدنلخاس ایماغتس رایازیکرو «هدلاح

 هن رار ڪم كحوک رب ناناو یراقو ند لاش

 ٠٠٠“ کم كر وکو .راروریو یعسا و سو

 یس۲ «لزک:رو ی :۰ زکااب «بولوا یسااهآ

 یزکس .ردندرلبجنز رب یروصقو لابوروآ راس

 كچوک رب هلیعا همالوب هد. - رد ( همالو )
 . ردراو ید یسهطآ

 ۲۵0۲۵۱۱۵ ) اسا (gl دوخاب ت
 طع رح ی ا هنک

 «بولوا هریزج لو رب هدنوف [بالم دربک

 هطاحا یرازح ( هاو ) نالوا دودعم ندایسآ

 لامش هدنسهرا لدعم طع رحم هلزکد ندیا

 ینیدلوا ددتم یرغوط ه«یقرث بونج ندییرظ
 یا هدنرب شینک ككاو ۲ع۰۰امرقت یو «هدلاح

 هد ونح تباوتسا ۱۳۳۹ هرز زح .ردهرتمولیک ۰

 | 6« تمالس ) نالوا یس ەق رع كا «بول و

 ۱۰۳۳6" هلا قرش لوط ۱۲۸۲۱ ۰۰۳ یلورب دتع لابج لسالس قاط رب هعیو مدیا لکد |

 | هدورغ) نالوا یسهطقن ىلامش كاو ہد رب ونح ضرع

 e ا نفع ۰4 و

 a ST رابتا هرق یه الارتسوآ

 ۱ 0 0 هدنفارطا . . و دز س هور كوس كلا كص را

 یني س ةحاسم رازب هلیسهتخ* *هریفص رازج
 برف .رولوا غلاب ههرتهول یک عبر ۸۰۷ ۰

 هشذ و هدنلکشافق 7 ی طول رص

 هلخزر رب هدر یو هود هدنتهح

 هدناکش قایا و قوریوف هدنفرط قرشو یسهریزج
 هتتم كنيطارا -ردراو یسرزح هبش چوا

 غیص یهدنفارطا «هایتقو ارظن هنناناویحو تأنانو

 هدنتهح برع «هلئساوا ترابع ندهرق  زامو

 هبايلا سوا یمادنتهدن بونح هل را هطآ كولمو كس

 ۱۳۲۲ :JAMIA ییدلوا

 سفن هلا هرز هش و هط هد: تا

 «بونل و زفروکر ب كوس هلیسا قتولبژ هدنسهرآ

 (هونزی )و ینورپ ( لیوروا ) هدنقرش یابتنم تیوب
 یرعوط هقرش نداروا .روینلو یصنم كنرپن

 كاج ) هتوغ ) «بول_ کو هک دیک ؟ ۰ اطنا

 لکشنرلیوف مقاط رو «ریا ردق هارد بل یرلکتا

 ( بالرطسا )و ( دلوبموه ) یرل یعلشاب هکر دیا
 ( رتسینیف ) هدنسهتوا كيوق كوص و .ردیرلبوق

 وص هزیزج هبش رب هدا كزکد یلابج ءلسلس

 شنل و كيما
 ھر وچ

 كەتا راق یسهررزح هساترب کت «بواازوا هدنتر

 هدموئح لحاس هلا ا هش و .رولوا لصاو

 ا ساو PE هربزح هنش کیو ناناو

 5 ۱ هدنناضف دارارنا هک. رولوا دتع هووا ر

 .رلاق U E یرلف رط

 هزرزج هبش نالوا دتع یرغوط هیونح قرش
 یلحاوس «بولوا ترابع ندرهش ه رص ر هساا

 كنس هونج لحاوس .ردواح یلوق جاقرب و هيیکسکوب
 هلا وص ز | هاکو جراخ ندوص هاک یرلذرط رثک |

 .ارتسوا ندف رط و .ردطاحم هل ار# ه رصازب روت

 برقن هنجوا كنة زج هبش ( قرون ) تایل
 دودسم هلرابقو رلث,.م هلو هت هدنراهرا بودبا

 .روینلوب یزافوب .( سرو ) نالوا

 فوشکمو مولعم هل ماع : قرط چا كەر زج

 هدننروص قور و

 فیهرزج كىر ندرلنو ؛بولوا مولعم ینیدلوا

 نانلوب هد هر زج هبش عقاو هدنسیلاعش برغ یاهتنم
 ( قافرا) نالوا افترا هاما ۷۹۰۲ یجوا |

 قوچ هدنرلط-و كبهریزج .رودیا لیکشت ینغاط

 زح

NETE 

 ۳۹ ۸ ۹ < ا ی ا ۸ حر و



 ن ی
 تاتسدنه هنک یی «بونلو رلغاط كکو اهد

 هدنسهرآ یلابج ( دنا ) كنا هلبلابج هالایه
 تم كلا تنهفاسم نالوا كعد ینصن كضرا ءهرك

 هورذ «ریارب هلت رق نالوا ها وتسا ۱۶ رد

 .روینلو رلغاط روتسم هلراراق یدمرس یر

 یراکدتیا هيم (ییول لراش) دلرلبلاپ وروآ ندرلنوت
 ؛بولوا دتع هدهفاس ثالورتهولک ۰۰ هلساس

 برع كو .ردکسکوب ندءرتم ۵۰۰۰ یرهورذ

 رلغا_ط ماط رو شمافل وا قدقحم زونه هدنتهح

 هلیغادط ( هرتسینیف ) روک ذم كراو «بونا و

 هللا ( بالرطسا ) روک ذم هک «ردراو یطابترا
 هن هرتم ۰ مدن فرا یا) فر و( نوئوه )

 نووا) هدنتهح قرش كلوا .ردا مک عاغترا ردق

 یافترا هرت« ۰۲  «بولوا دتع یغاط ( یینات-ا

 لحاس «بولوا قوچ كب یسهراچ هایم .ردراو

 هدندصنمو نایکود هنیزفروک رواپ یهدنسیبونج
 ( له )ندا لیکن ا چرب ها هد رب ےئل
 ۸۰۰ یسارحم كبو .ردیکوسلا كنراهنا یغامربا

 1۵۰ ندشصنم « بولوا «نوزوآ قدهرتمولک

 نر لک را در تو
 هن رانک یزفروک (قیولرژ) .رولرکود یخد رهن
 یا لک یخد كن رپ (e ناکود

 زونه یسارحم « بولوا شب گ يخ هیلاد

 یلحاوسو قلم هبهنیک یکی رد مقوا فشک

 هعمتم و هدرفنم رازج قوچ رب عقاو هد رق
 ینرف لامش :ردینآ هجورب یرلهیعاشاب ؛بونل و
 «وجماو یراکوسلا هک «رویناو» یریازج وا هدنتهج
 هدنزنروک قینولیژ ؛ردیرل«هطآ لوسیمو یفاوالاس

 رازج قوچ رب هلرل اطا( هروسیم ) و ( هیوژ )
 هلا ( شوش ) هدنرلقیجا كنيلاعث لحاس «هريغص

 بونج ؛رویناو (قور) هلزکید مانو ( هبیماد )
 هل هطا ندفرط کا هرازح هبش یهدنتهح ینرش
 (یسرر)و (وتسوفرت :) یراکوس كلا «بولوا طاح

 0 کاو (نشوغ) یرلیجنرب هک« ر دیس هعمتجربازج
 24 اتهاو EE f لدلحاس هلب زاخو ( نيج نیح (

CS EVO 
 - راق كيبونج لحاس . رونلو یسهعمتجم ربازج
 ندهسناجم تالکشت یغوج دلراهطا نانلو هدنسش

 نالوا نیش كب هبءهرف «هدهسیا كچوک قرەلوا

A0 
 کوب لا ا یس هراز > ( یره قیردرف )

 1 او ساق یهدنتهج یون برغ «یک یغدلوا

 یءدنتهج ینرغاهدو (ورآ) یءهدنسهنروا كزةروك
 هدنسیل امش ےسق .ردناباش هرک ذ یخد یراهطا( یک

 زویکیالوص و «بوایروک ینامالع همناکرب تالکشت
 یلتدش و یسهمالناپ ناکر هم رک لا هدنفرظ هذس

 ۱ ۰ ردشلو عوقو رلاح یک ضرا تکرح
 دم «هلتس هنضع «یاوه تان هننک ی

 ..زغا زواج ییهجرد ۳۹ هرارلا نازم «بولوا

 2 . ردهدنسهرآا ۲ هلا ۲۷ یسعسو هحرد

 كن رلغاط .ردسوتسغآ ین رس لاو طابش
 «هسسا ندفرط یقناخ ره راکزور هلببسح یعافت را

 : یرلروماب هک ا كر یتوطر یی دنلوب لعاح

 . ۰ راغاب امناد ناه یرهعک هله «بولوا قوچ كب
 ۲ ندسام.و «قرش لام ردق هناسیب ندا نرشت

 . « بوسا یراکز ور یلرغ بوذج ردق هلوا نیرشن
 "هل امو رومشای نوچ هيل امش هلام كنم زج یسیحرب

E SRل:امسکعااب یسیجکیا و «قلقار رق * 
 . قلقاروف نوح“ هیلاعت *لاامو رومناب نوعس هسونح

 هد 4 تیک قاناروف قح «هدهسیا یعسوم

 . ید یرهرووو هنوطرف . نمروس مکح تقو رپ
 مالغاص اهد یساوه كاتهج لاعش .ردت.هو قوح

 . ندنترثک ك رلقافاطب هلبوطر هدنتهج بونج «بولوا
 ۱۲ روا خم )هه ام ز ردربغآ اوه هدر ضعب

 . رروس مکح یفل هتسخ یرت ازید عو رب یهقص
 . وشن هدایز ك كتاتاب ترارح هلترث درارومنا

 ٠ هکالفا یرلفرط شک ۰ بولوا تنم یتدلو امو

 هلرلن امروا قبص یواح ییهنلتخم راعثا شمکچرس
 3 تاتا هک «ردتبنم ردق وا یغار وط ردو اوسم

E٠  تالوصم ق ییفلشا یعطس هلرمهطت  

 . منو لش یل ها قجمآ . ردیفاک نوجا ق

  -اعلاقوق نمە وب كط «هلذغل و هدلاحرب یث>و

 مون یئاط بول هدا هدافتسا زآ كب نند

 ٠ تعانق هلرلبش وج زوم یش اق رکش ؛هتاتب

 .راردناشدعآ هلرلکوکو رهو م تان ییادخ لشاب

 . نالوا طورم ا لآ هنک ىب همانا سنج

(EU)طخ رب هدنسهرآ ایلرتسوآ هلبرازج  
 EES كلا یناناس كنتهح لامش «بولوا هدنااح لصاو

 . ؛ ردهیاشم هتناتان ایلارتسوآ رلیکهدیونجو ایسلام

 ییآ قام
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 یرلجاخآ سوتیلاقواو lT مدزومق و و و
 مبا هالارتسوآ هلیماء هماناویح .ردقوچ -

 (وروفغناق) یاناوتح هدا تاذ یخد تو «بولوا

 هارو د ونا لعو ندنسانحا كناوبح . ناسد

 هلمساح ۲ ناباشاب هدنرالاد جافآ و نالوا صوص

 ندرلناویح ضمب ۴ هم راقو زوم ءط ینا سنجر

 كبو قوچ یراکحو هلبر ءو قحا . ردنرارع

 هک کو ناد یش وق تنح بولوا لزوک»

 : ردصوصخم هب هاوآ ون ناه شوق نالوا دشاع

 و واسو كلک .ردشلام یعو ۰ ك..رویط

 - هفحازتاناوبح .روینلو یرلل زوک تب هد كنب راکح

 ارجا تایر زونه هدنقح ینداعم .ردقوچ هدیس
 كنراہنا قجحمآ «بویغآوا

 درجوم تزدعهو ًارظن هننیدنلو یراهزید نوتلآ
 .رویناوا مکح هنفیدلوا

 لوهج ,میطلاب یسیلاها رادقم نی 0

 یرلن و ووا نیمخت ردق نوبل« مراپ ؛بولوا
 اعاسا « هدهسراشءثلاح ها مےسقت هتیسنج جاقرب
 «بولوا بوسذم هسنح ع ناسد (واب) هلصا ۶ اما

 (ایسآ واپ) «هلغاوا نطو لصا كسنج وب هریزج و
 ندهتوا هدنتهح رغ لاعث .ردفورعم یخد هل عسا

 سلاخ و هجرآ یرلژاطرب «بوشلرب رامالم یر
jهل رو اب هد یرلثاط رب ٤ هدهسیا هدتماش ا  

 ك لون سنج رب زلم «كر هدیا جاودزا و طالتخا

 هدنسهسونح لحاوس تهرب زج كلذک . ردرلشعا

 ۱ ریل ایسنا ها دنس 45 رش لحاوسو رلبل ایل ا رتتسوآ

 - رب بواک مقاط متاطو تقو تقو یرب ندیکسا
 هدر رام ره نا را هر ءایو «كرهشل
 كرر .رلوناپ لحاوسنالوا ادم ۳« وادی

 هدنلاح یذحو هدرلغاط یثراق هنرلطالتخا و

 رواپ نانلوا هیعن ( هروفارآ ) و نالوا شلاق
 هظفاسحم ین رللصا یایس « بولاق هدلاح رب سلاخ

 یخد یرانو جاس شمب ۰ ندنرلف وا شعا
 تیموح ریل هنیک یکی .ردرلش انظ سنجر یریآ
 را برام هدننب لئابق بولوا رلمدا روسح هرزوا

 یثحو ردق ینیدناوا نظ هلبتفو .زالوا كيسکا

 هلرلتهنصابق ضمبو هلتعارز رزکهدلحاوس «بویلوا
 یرلت راهملوس هدکا هک هله رار دنا لاغتشا یخد

 كچوک نالوا ترابع ندکووک ساوا «بولوا

 یرانیآ و بهذم زرد ره را

 ۱ هدراقارب وط کی داکوروس

 «نوجا نيمأت یراح زکلاب ا هداروا اهلاراشم |

 جافاو قاریوطو «دعم گرو « ند_ کی دار

 مصر دونم كن راکیم كوب شم اق ندشاطو

 یهدنلحاوس یلامش برغ -ردن ونظم ینیدنل وا ذاخا

 یا ناسا ه دنا دلو .ردنالسم هدا راسالم

 قد دیو قرش .ردقتم یخد ینیدنلوت لئابق رب

 ندرل ما هحایس دل کو هقالخاو ناسل رام

 PE یک .رار داش ٥ هنسیلاها رسنا وف هداز

 0 هدهسرلربناسب هلا ها تالوصحم هاش ا

 زار جد و ضعبو «هیدیم ؛یلاوآ

 E ك هر راق «بولوا غاسء هدن دنع جاوزا

 . رلرمن اللوق ا تامدخو « قاب هل رظن ۱

 کیا كنبصنم یمیظع رهن ( رج. ) ىرلا 2هم كلا |

 هرز دن :وک |

 رد هقرث لوط ۱۳۸ 5۰۳ كل ەنبك ی
 تلود تولوا عات هک سا یسیرغ مق نالوا

 ۳ هنیفس ر ارات یلحاوس هرصهرآ

 ا هب فرط بوذح ك: ہ5 رش ۳

 هده فرط لام ؛«بولوا ند اک اتسم فاز ةا

 .ردشمشدقل و هتکلام یاهم دا یاود Uf اریخا

 ۱ ۲ یهلاعش و امر هک

 هسایسا هدیدالبم نرف ین [ نوا تا ندنخرات

 نګ زیکترو و

 هربزح و ( سروق ) نادوش 9 اد ٩

 یدنک مویلاو نانو هد سهرآ دیدح كنف هلا

 كزسهسونح لحاوسو یزافو نالوا مسل هلروسا

 قثک و « هدهسیا شا فشک مو ی يمس رب

 ا BE ند فرط قاود "ناسا

 قوجر, «ندنفیدقیچ هنادیم ًاریخا «هلفلدووا هدمب
 هل رظن e كديدج زلف ه هلک کی تقو

E NT 
 ۔ارتسوا وا فب هنک یب ۰ و و هدنتحاس تالا

 هلام

 وا فدذد هح ندنفر ط یی

 یغیدلوا هریزج كوس ر یرا ندابل

 ۰ .ردشمر دتیاط

Golfe Je 8 ۰ 

 ۰ طرح ۷ یزفروک ه نیک
 لیکن هدنتح یو: برغ یا E اشرف

 ۳ رشو "الامث  «بولوا زفررک رب مساو 1
 هی هعس | و «ندنفی دلوا TLE هللحا وس هنک

 «بولوا زفروک رب خاو لکملا تلف لوا

 هک «ردراو یوق ییجا و شینک چاق رب هدنلحا وس

 -ردیرابوق ( هرفای )و ( نینب ) نانلو هدنفرط ' .وک یراهبات ضعب یوم یجنآ «بولوا لوم
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 ۷۵۲ و ی ك
 عبات هب ناسا برف هلحاس هدنجا زر یکیا

 بونج كار و و هدقیچآ ی د هلیسهرب زج 1 وودنأت رف (
 هموت ناس «سر عبات هزگت رو هدنتهح یبرغ

 ناک ندسرغ لاج .رودلو یرهطا نوو [و

 یرغوط هونج قر ةشالوط ی زفرو هنیک یف ارا

 یلتدش مقاط رب صوصخ هنندنک كزفروک و .رنیا

 ندفاط ترد جوا ابرثک | هک «ردراو یر هنوط رف

 روغاو راک زور یادش كب «هدهس زا ماود هدایز

 یرایممک «ندنکیدتسا روهظ زس آ هلرامر دن و

 ندرلهو_طرف و .ردیا تشهد و تربح راچود

 «بودا اف قررتکلا یبنبدنل و لماح اوه 2

 .رولوا رسو فیفخ

 اتکواو یورو كاناخ | اغ هک
 ٩۳۹ «پولوا لغو تنآاق | ۲ -*

 - او هیسور «نامز ینادلواتوف یرد هدنخشرات
 دل رلوغم «هلذلوا لوغشم هلاح وتف هدنرلتمح ناتسر

 ( کارو ) یسهدلاو  هنس چوا «هرزوا یداع

 هدنخرات 1۲ «هرکص ندکدروس .مکح :نوناخ
 ه دنیچ كنبردیو ؛شلوا E لعفلاب یسدنک

 «هده سیا شا ماود هناحوتف یا دلوا شمالشاب

 «بوروس مارک یآ چاق رب هلا هنس رب زکااب

 .ردشعا تافو هدندودح دنف رعس هد ٤

 فی ههمشحم كلام ( 1001611 ) ۱ دارد رک

 تنوووو هدنتتروهچ ( هوو ) یا

 ارج یغامر|ییسیسیم قر هلواهدنبونج هرتهولیک ۵
 ۱۵۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنفرط یراقو كنس

 -هئاخ هنسخ «یساکم راس هرس هبط کم «یسا اها

 قرا الا و نا زود دروک سم زی
 . ردراو

 تارا هروک هب هینارب | ریطاسا ۳

 نایدادشیو یرادمکح ید ثررصویک

 اهدو نال داراب كلبا کوب «بولوا یسییر كنس هلالس
  هبرظنمدآ ندیا تلود سیسأت لوا كلا یییغوط
 ام « مدآ دوس » مد ات دیز ا ۰ یدزارقاب

 ۱ ۱. و هژراو د «بویک تسوق ناویح .ردیا هدافا یس

 هننالآ ومرتاکنا نالوا هدم! و ] 3 ۱ (كماس) ىلغواو < «کیدشل هب هلا تاناوبح یاس
 | (كنشوه)یلورو ء«هلعلوا لوتقم هدر 5 رالادح و 0

 .ردروطسم هد « همانهش » یغنیدلوا فلخ هک

 ]دم ز و هدنذاف رم هتم لئتسم دسمزا

 ۱ اوا e | هوک

 كاج قفوار نایکود هتغامرا هراس ندغاص قر

 i ۰۰۰ :بولوا هبصقرب یزکماطق هدنرزوا
 1۳ را هوک .ردراو یبیلاما

 ۳ ر لس ص هرفو دي ههرا نف ارض «یرازاپ
 / هرات الو یوماوسق یخد رش ۶ «راکدنوادخ توت

 ءارب هلبرا هبحات یلقاراوو 4 قآ «بولوا دودحم
 یهضراع ا ا . رد واح یه رف ۷۰ ۸

 لزوکو ییالوصحم اشو هربخذ «بولوا تانم كب

 .هتروا ییاضف امر هبراقس . ردراو یرلامم
 یوطان آ ندا اد نداشابردبح .ردنا قش ندنس

 ۳ ا قو وا كا ضف یخدیعخ لو رمد

Guillotière )هدهسنارف )  

eبولوایس هلحمرپ كنبرهش نوبل ۰ ». 
 تك :غامرا ( هنور ) و هدنسشراق كروک ذم رهش

 ءازحاو كسا قوحرب . ردمقاو دایر ات لاودتص

 .ردراویسلاها ۰ ۰ لب را هقب ر اف هبوییک

Guill) ( موسوک دوخای ۱
aume۱  

 ردراویزیزعج وار کل وتق هلعسا موییک

 هبهسنارف «بولوایمنرب هناتیک آادتبا یسیجنر

e 

 نره یراق ةعالسا ندهاع نالوا شا لوخد

 قنوق هزولو ندنفرط نالراش روطاربعا «هلک]
 ۸۰۸و ؛شلوا لا هنرلناونع یسهقود هناتیک آو
 ییدتسا یه شاپ « در هلیکح نداد هدنخرات

 ۰. ردشقا تافو هد ۸۱۲ و ؛ شعایق هرتسانم
 .روللوا ارجا ییطرو هدن ۲۸ كام

 ۰ بولوا قد.تاکداز زننارف یبعکیا -
 «بولوا رک «هرکص ندکدریک هلتهافس یکایک

 (هلاوالم)مدنندوعو ؛شقک هسدق هدننایم بیاص لها
 تاو هداروا هد ۷ « لر هل یکح هنن رتسانم

 ۲ .رونلواارجایبیطرو هدن۱۰ كطابش . ردشعا |
۴ 

 . بولوایسوپقسپ شاب (هژروب) یسیعجوا -
 u ۱۹ كاط اش .ردشعا تافو 3: ٩

 .روالوا ارجا یسعرو |

 n ee و2 ارادمکح

 1 .هلروس تعحاص هس رلهدام ۱

E O دز 
۷ 



 ابونح و « شلرا ندنسهرزج (ونر) «لیزاغو ( ا فلالا لصف  ماللا باب )
 | قندنسا رمش ین اع یرجه نرف ی وا ۱ ¥

 .اعس ناخوراص « بولرا ندناضفو

 ندنسرد فیهداز اشا لک روهشم .یدنا هدنف

 نت ععةموش .یدشع | هدافتسا

 كرادلد هدننادن دفص و تیارکق هدرخ لایخ

 نونکم رهوکو رد هلوا كمظن هک ات ی ال

 ایس هلیتقو «بولوا رب رب هدهو ۱
 فورعم هلجارخا ییالخ و هلوک)

 .یدا نداروا یخد یدشخا روفاک تح ۰ یدبا

 هدنل اش یاش ما ۲
 ۰ ۳ 1 یی 1 ۳ رودار ال
 هع  نوینیمود مبات هبهرت ۹ و

 هر زج هبشر كوس هدنف رد اتم تكيتیهطشاو

 نوسدوه الاعت :هلایمالطآ طع رحم ترش «بولوا
 یسییغوطاهدو یزفروکن وسدوه اب غ «هلبزاغوب
 *؛یضارا یس هس ودحد ودح .رددوادعو طاح هل کد

 نوسدوه «هدهسیا لکد یا هد كي «هلنذ و هد هلاخ

 كنیزنروک سماج عقاو هدنبونجیاهتنم تكنبزیکد
 هدننص« كنغامرا ( نارولتنس ) ندنونح یاهتنم

 قب ا مقتسم طخ رب ردق هعلخ ییدنا لنگ

 .هسونح دودح كرودار الهموهوم طخ 8 «هدلاح

 ریلس هلبقاب هلرظن یس
 لوط ۸ هلب | 99 لام” ضرع .rw هلبا

 دوم ناه اضل « بولوا دم هدنزاهزآ یفغ
 هدنن روص ثاثهر كور مظتنم ريغ .ر دا داعم هب هسناترب

 دو ۱۱۰۰۰ نت
 هرتهولیک مب سم ۱۳۷۰۰۰۰ رول

 ق کیا هکلبو هدابز ندناعم یا كن هسنارف «هلغلوا

 (لسیالب) ندنتج یلونح قرش .ردهدنتعسو یلثم

CN e E) E دودح و 

 ندرلفرط راس «بولوا دودح ها اب يک کان هدانق

 ۰ ردطاحم رکو نولو هناا هی اکا
 (هواغنوا)ەدنزاغوب نوسدوه نعال ا لح 0
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 يوق ر نوزوا هلا کسر EE اس

 .ردراو
 دنالننورغ .«بولوا قالبجو زود یسیضارا

 رها ,ندنر زاغو سق وفو نا و ندشلحاوس

 اع بطقو یراهلتک زوب نالیفس هدنکوا كلحاوس
 قوئوص نسا نزسجءا فداصت همئامر ندبل

 قحهلوا ناکسا لباقات یف هعساو*یضارا وب راراکزور

 هدنرلوکو هرد و هدلحاوس .روير دنلوب هدلاح 3

 6 :نارالشاب هکعرا مدننآ سوتسغا قغ زازو

 هدنکلکسکو ی ءرتهزوب زکس یدب فرط مرا كنه زج
 ۰ ردبواح یرالوک شینک قوجرب «بولوا هاب رب

 بجوم یترثک كنسهیرابهام ییلک كراراق ناغای

 قوچ رب هدنمکح یرلقایآ كرللوک ر وک ذم «بولوا
 ماطر هدنرلارجم و «كرهشود هلوکندلوک رارهن

 هلحاوس « كرهدبا لیکشت رلشینیا یلتعرسو هلالش
 یسأیق تینارغ قالبج هدنرارب شک ۱ یغاربوط .رنیا

 كريس « بولوا ترابع ندهرتا ضعب تبنم ریغو
 رللاح و جاغآ رودوب ضمب یرکوب یرک | قرهلوا

 . رولب روک رلت وا مقاطرب ېک وا شرب یاس كوت كتو

 وب فرط ما هلرلتمح لاعث و قرش كن هریزج هبش
 نیحایس شمب لروک ینااح وب قح «بولوا هدلاح
 مک هنغج هيم هلو ایکس لب اق تقو رب دا درو دار ال

 هلاحاوس یزیکد نوسدوه | ذهمم .یدرل-شغا
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 با ل

 كهرب زج هب شیعی یسهضوح یغامریا نارولتنس

 « بویلوا هدلاح وب نوتبسب یرلذهج بونحو برغ
 اهدو یارب وط ررب و تالوصحم ضعل كرار وا

 هجاوه یرااروا ۰ ردراو یساوه ل ہخآانکم
 تک هار وط « هد هسا ترس اهد ندحورو

 ی دمشردق هن ره هبلع ءاتن هر دعت> رم ههروک ذم

 | رلتارپ وطو راتنیشیق یسیلاها كهرب زج هبش هدلاح
 ترابع ندرل ریکسا قااتشاب هدراکنلد مدت

 رب كنمرلتهح بوتجو برغ نانلوا رک ذ «هدهسیا

 تکاعرب یلدم و روم و نوکسم ۳ ك

 ۔ارپوطو كغیااب هدنلحاوس ی

 .روب , ودادعتسا اکوب ا هدنغ

 : یراکوس كا كنب رالوک
 جم وقاقوسآ وات دی او

 ۰ زوم ام

 « نووفع «ییساتسیم

 (وص قارب زین رقوا «
 .الشاب ندبونج یر هعاشاب اا .ردهرئاسو
 رویر لاهو ترغ «نم تسوا « : قره

 جدوج « قآ وسوف «( یغامریا هلاب لوس ىنعي )
 . ردهرئاسو رویر

 وص نیشدق هدنراتهح برغو بونج نانلوا رک ذ
 قحا اره تقو یغیدحاب راق «هدهسا هداز قوت

 ید نزاب .ردهفا هتک .بولوا سباب اگادو

 سان ور

 - رونو هدنروض لدتعم «بورآ مردن ترارح "
 شرق اب داقم یآ زوقط هسا هدنراتوح قرثو لامش

 رفصلا تحت هرارلا نازم «بوروس ینمکح هلتدش

 ولع هلراسس ارث اوهو ها ردق هبهکرد ۶ <

 قوج «بولبریک هزاب هر ندر هدناریزح .رونلو

 « كرهدبا قرف یلک هرارطا نازم هدنوک رب هعفد

 هلوللا . !راقبح ردق ههحرد ۳۸ یراقو ندرفص

 هدنعوم زاب قاحصو هصیقو نروس یآ چوا ردق

 هدهجرد قجهیمردلآ سفن هناسنا راکذیس یرویس
 قاهتروا «بوشاط رارهن ندنسعرا كراراق ؛ملافوچ
 اتکی ثناروا ؛ریلاغوج رلقلقاطبو «ریلاق هدنتل آ وص
 هتشبو «رولوا زلشبا قازق نالوا یسهیلقن هطساو

 كرلقإ لت شهد وا «هلع 3 . ردقو 2 د لو

 24و سم 4 زاد راز هل دورب م وا یشق

 ردق هییاعش ضرع °۷ قحو ٩٩ كرو ودار ال

 یراقو ندنوا «تولوا لصاح راعتا هدنرارب نالوا

 قاربوطو «زونل و رایلاپ شم یرکو یرکا زکآاپ

 ماطر هدنکنر لوک تقو ینیدلوا روتسء« هلراق
 .ردبا رتس هلرات وسو
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 به تزاب «بونلوب |

 هطا فاو وک یهدن سش راق كلحاوس . راقبح قبلا

 هی ۲ 2 یرناوج دایر هناما
 نالوا لوبقم قادنسیه و هايس «یراتض «ضاب

 روس «یزوبو هاسو ضاس كنیآ «یسشموک

 «نر «تغمص «یروس وص «هوادرز «زودنوق

 هراف 2 «تروق

 قازبق «بولوا قرافم ریغ ییفر كراومیکا كوك
 كب وکو ب .رىلس اللوق 3 هد4۰ر داق كودو هدهمکح

 «هدهسیا ناویح رب لمحم هنلجا و هتنشءو یلتوق
 یتادلوا دنههو ترس ك

 ا آقا هتروم هدلحاوس

 رک نوچ دیص قیلاب ندفرط
 هدنتیف قنارف نولم ۲۵ هناس رو ؛ربنال, وط

 .رولبروک روتسم هلرلشوق وص

 ژد وهکسا هلا ی اش مآ لصاو یایوروآ ییلاما

 «بولوا کرم

 ۰۰۰ هدلاح

 یشک ر کب

 .رونل وب هراس و ینریک «یس

 سنج یربا نالوا فورعم هلکد یکیوک ونرت

 ر دج وکی سن الا وق «هلتح

 هواتوا «ییاقسام : رلیل ان مآ لصا

 چوا وب .راردمسقنم ههفااط جوا قرهلوا یلغاطو

 یرلف لوا یک ۲۸۱۰ زکلاب یسحرب فنهفااط
 هدیضارا كاهرتموایک میرم ۰

 ی یخ د هغ اط کا و .راروسشلوب یقینغاط

 | راوک یءداخاد رلاوب «بولوا ردن
 ۱ «ردا نالوح هدهبطسو *یضارا لوس و هدنراران؟

 ا5 ء وا لوف یتلنایتسرخ نونسلوا امسا
 اش دارودار ال راومکسا هرارلب وس ییسهح رسارف ۱

 درلفو وص ىلتدش كلا ین هدنرلتیح قرش لامشو

 قلاب «یشک ۱۲۰۰ یجنآ یررادقم «بویاش

 لوبق یناسل زیلک:او ینلناتسنورب رلنوب .رولوا

 ونجح كەر زج هبش هسا رلبل ایور ءا .ردرلشع |

 نرازسنارف هدانق « بونلوب هدنرفرط قرش و
 زوج داروک «هدلاح یرلقدلوا کرم ندرازباکذا

 اها مومع .راردلوغشم هلةلعع ابو هلذمال وا ناوبح

 لصا ی ۵۰۰۰ «بولوا ردق یدک ۰
 ا یروصف و ومیکسا ۱۲۰۰ «یلاشمآ

 .ردترابع ندنرارجایم زسنارفو
 وسهرب زح هبش رودار ال هد همسر نایسقت



 نا زآ ا قولوص كا ین 0
 یسیق رش مق نوت < ج هنتهح نالوا

 هدنسهتوا كنم زفر وكس لاج هسیا قهح كوب كا یتعو

 نا قرث» رار هژرارم ی هدنتهج برع تعا

 تثس .ردشغلوا داحا یقاصس ۳ هلیمأت « یسضارا

 لباق هدایز كاو ناناوب هدنسهفوح یرب نارول

 كك كنهدانق هسبا یس ونح مش لالوا قاری

 .اربال اسر مویلا هلیجو وب .ردشف واقالا هنتلایا

 ییمهارب چه هقشب ندیهام .دیص كرب نانید رود
 .ردقوی لوصح هنوک ربو

 هاشم هسنارف ( آر 6۵

 8 ۵ و ا در, ال

 تافو هد ۱۱۹۰ و ؛«شمغوط هدسراپ هدنگرات

 ردشعا

 «بودیا ربدقت هدایز ینا: یناونع « لئاصخ »

 ناونع وب ید ین دنک ناتو ؛شموب دتا عبط

 كنينانوب مکح یرثا وب «بودیا رھا رثا رب هلا
 ربوصت «ربارب هنلوا لک اه یوگ ندنفلأت

 «بولیشدقلاق یخد هقیبطن یلئاصخو قالخایکب ددا

 رب كوس ناوک درب و ییانعم یکی دتسپا شش چ

 .ردشعارق ترک

 ریهاشم هسنارف (اش ظ06110) ۱ 2
 ۱۰۳۰ « بولوا ند اشر رح و

 ؛شمغوط هدنسهبصق تالل راس كن هنودرودهدنخرات

 هدنتشا 6 بودا لاک را-هظا ندکچوک بو

 شق هجرت باتکجاقرب ندهننوب ةعدق بتک نکیآ
 یرایتخا » یروهذم كا كرلب اتک ینیدزاب .یدیا

 ك (ییتئوم) هنو هک «ردیرثا ییئاونع « تراسا

 نت زد یتتبحم

 دفا ندنفرط (ینیتنوم) ی راتآ شا

eةهنم زا هلعساوم (اره نوت ۲ز۵۱۲»)  
 ۔وط ك هدا ا ه 34۶ دق

 مثاط رب رونلو روز یرلج رو لخدمو یقیشال
 هن ران ادناخ رادمکح یرلضم هک « یدبا راو راهراغم

 دال رلن وب .یدرونلوا ذاختا دیعم یراضم و نفدم
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 .ردشعا تافو هد ۱۰۰۳ .یدیا

 .واتونم) ه دنا بوک «بولوا هددبرک یروهشم

 رولا ر ب رغ هدناکشافو ی ری هدنعا (سور

 هرواجوب «بولیغار هنجما تو رلهرجمو « رونلوت

 شمالشاب 4‰ ۳ ] نخ قدنسوبنگ

 و ر هدیللدم < یا ید هدرصم وا 2

 -یدیا راو تنریبالر, هدنرهش (موبرتولق) تنابلاتبا
Lapes ۱كنموق داد )  

 .هبعشهقسوط ندهبمش کیا یییدنلو ) *

 یرکرا « بول وا یر ندماسقا ندا 2 یس

 و شلوروت هلا هشولد و یرکرا سفن 2

 (هسویو) نمی راک هنووآ یخد انس ت
 هدنلاع دارلماح و هدنفرط ینونج برع 0

 قالخا هدایز ندرلدژانرآ ر ماس رپ ال )رک ایس

 .وج اعک ۱ بودیا هظفام یت رل هع دق تاداوو

 هدي رح «هدلاح ینادلوایرلشی رتسوکو ؛ )رنک هلن

 یند هدهبرح سیاسد «بولوا یناثو روسخ كپ
 كب هرعش .ردراو یرلت راهم صوصخ هنرلب دن5

 «نکردبا برح یرلککرا «بولوا یرلدادمتساهدایز

 یرلنیداف و ؛ رلروقوا «بودیا مظا بهیر عیاقو
 هلرا هش ص یرلف درود وا "ةهادب هنب رادرقا ندا تافو

 و تعاعش رایاشاوروق یغد هدننیب رلپ ال .رارالغا
 قرهقاب هنتمماشم كن راما رلن و . راز دز اتم هلک | دص |

 -رارومال و هدئسام دا قلوا هلک ندشب رق

Dتحام 4 هدام 6 زاب  

 ]۰ و زاپال

P60 e( ۹ا4 ) ریهاشم هسنارف 

 هد ۲ «بولوا ندنو رد دورو

 یرازلک زا هدنزیکد نوسدوه هدیلاوت یا مآ

 هوا زومأم ا ندنیاقسم یراقدلوا شمن دیا
 ۱۷۸۰ و ؛شخل و هدراتهدخ ی قر

 هبه رګ تایفشک ندنفرط یول یصتل | نوا هدنخترات

 لب رایک < بالرطسا» و « هلوسو » «بولوا رومأم
 الارتسوا و نواجو نبح و زور هط رح

 هد ۱۷۸۸ «هرکصندقدشالوط تدم < ااو

 هنسی رحم هدوهبو ؛
 نادوبق زاک:ا هد ۱۸۲۷ تیام «بولب ردنوکر ايک

 روک ذمهدنلاسیهریزج ( وروقیناو ) ( نواید ) ۰
 2 ا و .ردش و یتضاقنا كراہک

 .ردراو یسهمانتحابس

 كالو رتسانم (ضند6ظ۱2) ۱ ۾

 جاسا _ ییدنغاتس هعفرب | هتشسدال

 [ .هلروس تعجارم



 ۱ بال

 رصتم لقتسماشم ی یکسال
 كس زافو دیفس رحم و هدنغلف ي

 تتهناطنس ةماق هد رق ىلخ دم یهدنتهج هرم ره

 لبم ۳ كنال وبلکو هدنسلاعت قرش هرتمولک ۳ ع

 هاکساو هبصق رب یزکم اضق هدشونج یرح

 ا ۰ «براز
 رشیکیا كرامورو مالسا صوصخ هناناو
 كولو هووا رب تبنم هدننارطا .ردراو یتکم

 كب .روینلوت راه لزوک روتسم هلرلغاب هدنفارطا

 . رد( هسنوتی) یمنسا سا كا «بولوا هبصق رب یکسا
 هدهءدق هنمزا .یدشفلوا هست (یکاسمال) هدمب

 هشادتا

 . ردشلوب رومع* لیخ
 هدنتهح لا كءغاعس یباضق سیال س

 «هلیساضق کم هیناطاس هلق بونج «بولوا مقاو
 برغ «هلزکد هرم الاعش «هلیساشق افس اقرش

 . ردطاح هبزافو دفس رح ید ندنتهح یلامش

 ا یادراچ و راست
 یردق ۱۵۰۰و ملسم یسیاک مق «بولوا یواح
 ۱۲ ۲۱۳ هرزوا قلوا لیارساو یتمراو مور

Iزا تیوب زهر فرا  
 «غاط ولوا «یغاط ندعم طورم هنسهلساس یغاط
 ندرلن و «هدهسیاراو یناط جاقرب یک یغاطنکروک

 کي «بولوایعافئرا ف ٩۱۲ كءاطولوا زکلاب

 .هبراج هایم دردعاشآ ندهرتم ه۰۰یعافترا كنرل

 یرلمهم كا .ردنا قسیسهضارا«بولواقوح هدیس

 كد هاب و غاب یرب ندیکسا اضقوب .ردیباچسوغرب
 - اقبح بارش رادقم یخ «بولوا رومشم هلمترشک

 « قالو « هبرآ ؛یادفب :یلالوصحم راس و

 «دوخن 1 ؛یراد «قاجرو «رادواج «رصم

 قوه او نایک ۱۰)فح «نوسز «نوسان | « هل

 هیق كي یرکی .ردقوچ هدیسهزبس .ردنرابع

 هقوج یرانامروا .رولوا لصاح ید نوو ردق
 رومالخا «جافآ هرف «نکروک «هشیم «ماچ «بولوا

 ؛بولوا لزوک یرلاعس . روینلو رلجاف اراسو
 یک و ناونق 6۵۰ اک یوا تاناویح

 هود ۲۵۰ ؛«ڪ ص ۰

 ۰ هداضق لخاد 8 ندریکس ۱۳۹۰9

 «اسدلک ۲ هسر دم ۵ «بتکم ۳۲۲ «دحسو عماح

 < ربیع ۶ ۰ ۰
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 3 : نالوا یانمه قرەلوا هدم سیب وح قرش 1

 0 رکد ۱۰۰ماج ۸ «ناخ۲ «هزاغمو ناکد ۰

 ۱۲۸و نابلاط ٤ «یسهق راف نوا ۱ «نورف ۵

 . رددوجوم هعشج
 مود یاش مآ (La Plata) ) هنالب ۹

 (یآ وغوروا)هلییظع رهن (اناراپ ) )
 کشت لوا ندزاکود هب یسالطا طع رح كت زب

 لوط: 6 + بولوا E كوم ی رلکدتبا

 قرش قرهالشاب هدیونج ضرع ۳۶" هلیا قرش
 یهدلاعت یلیخدم .رولوا دتع یغوط هیونج

 ناس ) نانلو هدنتهح بونج هللا ( ودونادلام)

 وام راک ۲۳۰ هدنسهرآ یفورب ( وسنوطنآ

 و ول ك د هنب رل صنم ثيآ وغورا و اناراپ نداروا .رد

 نداروا اخ قحا . ردهرتهوایک ۰۰

 (ساردسسالداتنوم) هلیرهش ( وئدیوتنوم ) یرجا
 اد لخدم یعنکیا ر «بوشالراط وا

 یاس هنلوا دع جلخ لصا یسبرجما نداروا هک «ردا

 ندارواو ۰ زکلاب یا كلخدم یهنکیا و

 یرلغیص كحلخو . .ردهرتم ولک ۰ یو ارابتعا

 یراهنوطرف رار هلغلوا قوج یرلایق هدنتلآ وصو

 :ردیاهرطاخ كب هدنقح افس «هلغاوا یلتدش یخد

 یعلخ وب راروباوو رلیکیسج ندیا ریس هدطیحم رحم
 هک ۳۰۰ یخد هدنغامرا انار هرکص ندکدک

 سیل وسهد زاید ) .رلرویقیچ ردق «یراقول هرتم
 ارطا «هدنگب دنافشک یعلخ و هدنخ را ۷۲

 راش قوح ر ندنوتل و شهوک هدنف

 لیسانعم « یرهن شموک» ینو « نوهکیدنبا
 دندی ونج لحاس .یدشما همست ( اتالپالد ور )
 یراتبروهج یآ وغوروا هدنسیل اعث لحاسو نیتنج رآ
 نالوا یرلتم وکحءیسرک كتلود یباوم «بونلو

 : دیرارهش ( وئدیوتنوم ) هلبا (سرآ سو )
 « یآ وغوروا» و « اناراپ » ] .رویناوم هدنراخاس
 [ ۰ هل روس تعحارم هدهننراهدام

 هسيا

 ٤ الال ) اضعب یخد هنتر وهج نیتنجرآ --
 ۱ .تصجآ هد هدام « نیتنجرآ » ] . رند (یی روهج

 | هنالپال
 سوتوو هدنتلابا سرا

Plata)هدیب ونج یاشمآ ۶  
 E ,وشو كن روهج وا

 رتم ولک ۳۸ كسرآ



 وک دم تلاا مدننصنم E AS نایکود

 ۶۳ ٤۸٩ «بولواهلکساو رهش ر یزک  كنەر

 «یسهزوم «یناهل «یبیلاها
 قوج رب و ییشراچ ثاشیا «یاکم ددعتم «یس
 «بوالوا سیسأت هد۱۸۸۲ .ردراو یراهقراق
 هلقرتکاا یرهعک و «ردمقتنه كي ی رلفاقوس

 .روژل وا روس

Laplace ( ) ندنویضایر مظاعا 

 تب هسنارف هد ۷۹ ؛بولوا سالپ ال

 .هناخ دص ر ۰ یسهنانتتک

 ۔هبصق ( ژوا نآ توعو ) عتاو هدستلاا وداولاق

 هد ۱۸۲۷ و «شحتوط هدنس

 یلعم هیضایر, هدیر کس کم یالآ وا

 باکم شعب .هنرزوا رادتتا ییدرتتس و
 فراعم سلب و «بصا لا د هد کله

 ۹ . ردشعا

 هدیامز نویل و ات دوس و ؛ششلوا لوش هغلاضعا

 نابعا هدسو ؛شلوا یرظا هیخاد قله زا

 «قرهنلوا بصن هنتسایر هرکبف اأ یىل

 ۳ ددهشافو «قرهلوا لخاد هاصا یه تا

 ته و امس مارجا ك (نوون) .ردشتا هظفام یفص

 لاکا
 مو تاسا هلرلب انکو هلا-ةم قوح رو «ماعاو

 ههبنن تافعیقدتو تایفشک قوح ر اهد .ردشعا
 كبو مسج کک  ندرادلج ددعتم «بولوا قفوم

 عبط هلناشد یراآ .ردشقاز تا لوءقم

 . ردشغل وا

 یاتنم تنابوروآ e ( ۱ ا

 ۔ هرازح هبش وان دناقسا هدنلاعت 0

 لوما یهدنتح ی.هعفادو هبذاج "هوق

 ندنتهح یر لام ثیهبسور هلیسیل ام ےسق ت

 هیسور هدلاح کیدمش «بولوا رب رپ هعحساو ترابع
 رب ره «هلفلوا مسقنم هدنرلهرآ جوروت هلا جوساو

 یه هی وال «ندنش داوا قم 4 اا ن

 یضام یایفارغح « بویم رک بیمه نایسق

 یمدا هیون ال OEE هنسهرص یناحالطصا

 یهراد لام بطق كنسهر زج هبش وانندناقسا

 یراقو ندیلاعش ضرع +۳ سی هد.ااخاد

 راد هس كنتکلع مدیالتفو یرارب نالوا

 هیون قرش هلرارب نالوا هدنناخاد هر ول

 یی هرز همش ( الوق ( نالوا دن ییغواع

 ۷۱۳ ندیلاعش بطق مراد هلمحو و .ردیا هطاحا

۳۹:۷ 9 
 هبقرش لوط ۳۰۳۲۰۲ ند ۰٠و هبیلاعش ضرع
 ترد ینید-لو قلم اب ونج «بولوا دتع ردق
 و هدنالنیف «جورو « جوسا یی ) كغم وک
 ندتهح چوا رب وا و هلمسدض ارا رکید ( تیهسور

 ردطاح هلا یلامش دم رحم

CRE1 « بولوا ردق هرتمولیک عام  
 ید نوک كأ E هلب | یشک ۲۰۳۹

 هرس 1 ات

 هرتمولیک عبر هداروا ؛بولوا ىع“ یهدجورو

 هحهدابز ندر هدحوسا ؛هداز ند ۲ 4شب

 مدآ اشا قوح ندر هدبسور و هدنالننفو

 ندیا قیرفت ندرارب راس ییهننوال .رویشود
 «بولوا یلاناویح و تاتابن

 هدنجراخ تیهنوال هسا رلوال نالوا یسلاها

 ررر دزلام ر یسفاط-قسد ھر زار
 هحوروت ؛بولوا فلتخم ی.دضارا كټ هن و ال

 -رط رتا--و یاغاط یهج لام بارع نالوا ی
 .ردهدلاحر جوق” زآ ابو زود نک هیکسکو د یرلن

 رلغ اَط هرص یا ابزاوتم هلا لحاس هدننهج قاغاط

 رل داوو را هل اب كسکو اط رب هدنراهرآ «بولوا اتم

 یراکسکو كلا كرلغاط و .روننلوت یرهرد زوو

 - وا هدهجردییاو ۱۹۱۰و ۲۱۰۰و ۵۵

 . ردهدنرعافترا هرتم ۱۲۰۰و ۱۲۵۰ یرلن ال

 هکاردنس هرد (ستیراوسا) یونس کا کانن راهرو زو

 «بولوا هدنو هرتمولک ٩و هدنتعسو هرتمولک ۰

 رلهغلاط «هلفلوا كسکو كب ندرح یاذح یصنم

S1هزکد «بولوق یراهتلک زو سج «هکدب ی  

 «بوزو ردة هرلقازوا هدنجا كزىكد و رشود

 یلحاس لوف و .راردنا رایود هتشهد یرلیههک

 شلقوص هدایز هنجا كرهرق «بولوا كکوت

 كلحاسو یرلولخ قاط ر ییتیشالوط و نوزوا
 یراهءآ قوح ر قلغاط و ثكسکوت هدنسش راق

 ؛بویلوا یاس كنه ال کهدجوسا .ردراو
 هلبرلغاط كن هنو ال حید» ندنتهج لام“ و برغ
 ا 1 رب لئام یرغوط هونج طاع

 نالا لآ هک دتکو و ندا یءشل ندرلغاط ر

 هدیداوره «پولوا مقنم ه هرلب او هلرللوق اط ر

 «كرهدیا عس و تاعفدلاب هدننابرح و هراقآ رهن رب ر

 هلدض ارا تعدمط لاوحا

 هک «ردبا لیکشت راوک قوچ رب بقاصتم یر

 .ریلس هلو یان ینیزید رالوک رب هشیرهب كرلتوت



 با ل

 یرالوک «بولوا قوج كب یرانامروا ك_مسق وب

 هل راکت رقارتیئام رلنامروا «قرهلوا طاح هلرلنامروا
 هرطتم ا ت وا اانا کءهدرلوکو
 كنب رار نایکود هن زفر وک هینتو یهلج .رور و

 هدنالنف و سکیلاق «هنیف «هلول :یرلکوس كلا

 ( ونو وم ) عبا کو لا ) نرو ) نارنآ یندودح

 هدنناسل جوسا هن سهل كرلمسا و .ردیراره

 .روبلوا مضنم ا ( فلا ( نالوا كءد « ره »

 «پولوا هدلاح وب ناه یخد هنوال یهدهدنالنیف

 هلئام ر «هقشب ندهسونح «هئام هدارو قجنآ
 راه هرض رب هدي زهرا « بول یخد هیلاعش

 عاق ال! یراوص كنس هس ونج 4۶ام «هدلاح ینیدنلو

 یغامرا E نایکود هنیزفروک هسینتو هنب
 هسیا یراوص كنسهیلاع هام .ردیا لکا

 (رکناراو ) هدنسهرآ یدودح هیسور هللا جورو
 و .رنالبوط هد رهن ( غیوساپ ) نایکود هنهلخ

 | (هرانا) نالو ویب كا گنبر لوک هینوال هدلئام
 كنهسوال یهدهیسور .رویلو ید لوک

 « بولوا ك سکوت اذه عمو زود اهد یسضارا

 یارللوک , كسب رجاو «ردعذتصو برص ییحاوس

 . ردقوچ كب یرارب قاقاطبو قالوص هلرارهو
 ندنسهمیظع هر زج هبش الوف هجحاشاب مق و

 هبلاعث دمحم رګ هدنسیبف مق «بولوا ترابع
 هروک ذم رم ندلاعشو « یر ( الوق ) ناکود

 رک ( ءردناعآ ) نالوا یر زرلکود هدا
 روینلوب

 یلعو كنبراتهج نالوا قانامروا في هبنو ال

 ندرلایق قالبچ یغاریوط كندیلامش مش صوصللا

 قجهلوا زیکنا نزحو ندرارپ قاروچ تبنم ریغو
 ندهجوقم *یضارا رظنمکی فاهدم یر رب هدنروص

 ترد چوا «بولوا ترابع ندرللوک قارتءراصو
 هدایز كا ندراک زور هدنسوم زا نروس یآ

 زود» ماط 5 یرکوب ا هدنرلرب ظوفح

 یآ زوتط .رویالو راذکید ابو رلیلایو رلجاخآ
 ںیم هلغار واع هسیآ هد“ وم شيق ندیا ماود

 قلهتروا «بولاق هدنتلآ راق الءاک یرارهنو لوک
 -رونروک یک شلرو هنفک رب زکنا تشهد

 «قلنامروا ی ۲۸ هدزون كنسیضارا هنونال مومع

AoA 

 هن نیشبقو ؛زودنوک رب نوزوا ردبا ماود نوک |

 ( هقالادناق ) دزد قا یلاعش ید ندیونج

 ۴۲۳ . باد
 ۱ ۱ و ۲۳۰ ۰ یاقاطبو لوک ی ۴

  یزاب چه نام تنهبنوال یکهدهدنالنیفو هیسور
  ندیکی زعرا ریرا رلوص هدسوتسغا بویلوا

 نازم نیزاب هدهبنعال کءهدجوسا .رالشاب هنکوط
  یءهدجورو .راقیچ ردق ههجرد ۱۰ هرارلا
 .هلیسلوا یراقو اهد ًاضرع «هسیا کای هن وال

 | كنسيدنقآ (عرتسا فلوغ) رومشم یلحاوس «ربارب
  كنراک زور ینیف بونج نسا هرزوا ترثک او

 نازيم «بولوا لادتعمف اهذد قوح یساوه هل رشت

  ندهکرد ۱۵ رفصاا نح هدسات نولاک هرارا

 نزا وک ۵ یسطسو دح و رھا يافا

 ار دق هبهحرد ۲۰و ۲۸ یراقو ندرنص هسیا

 تدور عیطعلاب هو داقبح هرلغاط قجما .راقىج

 .رونلوا فداصت هرازوو راق یدمرس «بوترآ
 راق نیزا هدنرفرط جا نالوا قوج یراوک

 كبو كوب اوه زامالشاب رالشاب هکعرا رازونو

 يونج كا . رالوط هلراكيس یرویس زم
  نواک و نوک" نوژوا كا یهدنار زح سم

 «بولوا تعاس ۲: ی.هعک نوزوا لا یءدلوا

 ۱ ۱۱ هنر تسوم کیا
 رب قا هدنسهزا ییورغ هلیعولط هدنسیعنکباو
 نزا هادا هدنتهح لامع“ دلا 6 4ق د کا

 ۷۰ «بوسعا بورغ الصآ شنوک یآ قم ییا

 No ی السا هدقفأأ شتوک یا کیا

 نیکو .رولوا هک رب نوزوا رروس نوک

 نایلراپ هدایز هلساکعنا هراراق ینتشهد یس همناد تلظ
 لب دمت ار ناحاص رارو تاراکنرو رلب اتم

 تر نانلو هداوه و ملقا 3 هل - روت درا

 .مولعم ینح دلو هدلاح هن هالو صع و تاتار

  یعنکیاو هحوسا هدهجرد یجنرب اذه عم «بولوا

 يخرب هدهبنو ال بات هبهیسورو هدن اله هدهحرد

 اهدو ماچ هدنرلتهح یی ونح كا «بودلو رلنامروا

 هژامش و < رویناو عراق اادوکسو ناق ه رام

 هلا تردن بسک رلح اف | «ه راقیح یرغولطع

 «رگ هنلاح رود وب «بولوچوک یخدیرل وب «رارب
 -- ادا لولا ندنرخاوا سیام ه دن هرن و ال جوسا

 ۱5 یراقو ندرنص هرارلا نازيم كد هنر

 رادواچو هرارادقم ررب «هلغملوب هدنرلهجرد



 هلوحو ر

 هاشم هت وط

 لدتم اه د یساره شد س همش و ال جورو .ردراو

 قو و ال و و زآ یرانامروا «رارب هغلوا 1

NRE ۱ینآ «تروف :یس؛ءشحو تانا وح  

 ننبصو زود رق .ردنرابع ندنعاوا كنیکلتو

 نانید ( نر ) زکلی .بویفو قنرآ هراس و
 یاس هدن رله رط سض گنس هم چ ال هیسور نیثص 8

 ص وصلا لعو یرلشوق. .روبنا و بو هدنلاح

 هو کهن و ال ل اصا «هدهسا قوح یرلش وق و

 یرلقیاب یغیعت رادم یجنر كنسیلاهاو یتور

 یرللوک و ر درک و ی اوس ك < بولوا

 نیا یرلن ااو هداز لا .ردولع هلعا وا كغلاب

 ENE رحم «بولوا یراتبلاب هشرومو

 راقبلاب كوبب لاسو ینا, یاو اا د
 .رونلوا دص هلترلکو «روناو خد

 زکلاب دكرلن وال نایاشاب هدنلاح هيج وک «هعاک هپ هاها

 قلنامروا هلا لحاوس و «یراکیوک هلا ( نر )
 ؛نوبق رادقم رر كرتا نمد هدنرلتهج

 نغیص ناس نر .ردراو او یراریذیص و

 تاناوبح

 راز و «بولوا هدام یهود ك رالوح دم وا

 هدهمکچ قازق یتسیدنکو رب یا و ییدوس
 .رارتاللوق

 لاروا كنسهمز هسارو ماوقا زن وب ال

 هقالخ او اسو هحماسل هلرلآ ونيف «بولرا ندنس هبعش

 - وا هک ندقرش اسا .ردزاو ى
 یرالاقتنا هنسهلاعش راطقا تبایوروآ قحا «بول
 «ینیدلوا لوا ندنفشک كنداعم قحو کسا كلب
 ندنرو رص ك راواسدناق-ا نالوا ندهسامرج ماوئاو

 هلرلن و ال ثكنسهر زح هبش وان دناقسا نوت لوا هدعاقترا كار ۰ و ه دن هلات یس لاس ۱

 .ردنوناتم یودیا شفلو نوکسم

 هدکشا نالوج هدنلاح هبجوک ؛ بولوا یکق۶
 ءهلطم ین یهر زج هبش رلواندناقتا هدعبو ؛ ا

 كرلنوال .ردرلشءروکسو ییغوط هلام" ی ران وال

 - اسمو «شعا بشن هجرد وا ناسل یرلکدل بوس

 | ران ون هدلاحره

e:به ۱  

 و «رينل 1 ا ا ؛بولیک | فالو و

 امد هناش .ریایسک نوجا رلناوبح یقرهلوا لب

 .ردرلادغ ىلشا كا ؛بوشيس یا

 هيسور «بوشوا یفاک هنتشدمم كنسيلاها یالوصحم ۲

 .روناوا لاخدا ءریخذ نداشسآو "
 هدیرلجاف آ ضمب ندنسنج ناترکو رربو هویم رب

 تل

 ر هبعشو» ییالوط ندننادقف كطالتخا هللدعب دا راهف

Eهلب راز رپ هک «ردشاوا اد قرف ردق وا  

 هنیرلن اسل رلرنویسیم ضعب .رارویلسب هلیشالک آ جوک
 بتکم ماطر یرلن اب دا « ه دهس رلشم رب دی وا فو رح

 بووق وا اذه مم . ردترابع ندنرلبا:؟ بهذمو

 اونیفو جوسا یغوج «بولوا ردان یرانیل» قمزاب
 یرلن ال ون هداحاوس .رار دفقاو یخد هنرن اسا سورو

 یرلنالوانکاس هدرلر, قلناموا :هلقل عقیلاب هلشاپ
 هدرللوکو رب هنو كاليج هتسارک و هلتعارز یلزع

 نر هسیا یرلناباشای هدالاح هجوک .هلدیص قیلاب
 هلدو رب وا كناوه رلنو .راردلوفشم هلبربروس
 ۹ رداح هدنرلفرط ثللوحو یقاغاط كتکلع

 ندا رغ .راریداسب هلت وسو تا هاش اب «بواشاب

 یش دالداب هکقب رلتوا هدنعسوم زانرلن و «یقرهلوا

 هراروا نیشق هک هدر قح هقیح هر طاب تفو

 كغا هلحارس ندراکنی- یرویس نزاب « بودیک
 نابارا هناامعا كر وکی رل برد .ررویدلوت هدنتروبج
 یرلتلوف. ثم گرلنوال هدیدیص كرلناوب- یاس

 - ر دن دنس هلج

 ندنماوفا محال, یسا ۵۶
USو  

 مس ول ییعی سون ۳ موق ر] ر

 یراوشموق .یدررونلو نک اس هدنسیداو یرپب

 نانلوب یرادمکح گران و رل ( ررتناس ) نانلوب
 ندنراکدتا رقم هدننوکیوکود ی ( سوئوترپ )

 هندنرار كر هدا بولغم یراروتناسرلتم ال «ینالوط
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 دئآ قرهلوا هد ونج هرتءهولک ٩ ۰ كلو تکو
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 . یدیا یتعم كب برعلا نيب رار هل ( یع)

 سسوم هدنرزرا كشاط رب لكشلا مبص هدف اط

 كيرءلاةر زحو :یدنا راو ی-هق هدنتسوا«بولوا

 4هالساند فق .یدرلب دک هراز ن-دف رطره

 وا مدنفا ( ملص ( تاس اک رف «هدقدلوا لخاد

 ندنسیکیآ یو یبهبعش نب هریغم هلا برح نب نایفس
 «قارحاو مده < e زا هنم ده یر

 .ردشم ا ا , ی دوس ا هس رو

 4 و دریغ یاس ار
 و

 یگ دق ہ۔|كغاط رب هدنم رق ی. هطا | شوق کم دعشو هفت

 ندرش ایوک «هروکه هینانوتافارخ و ریطا-ا «بولوا
 نابوج زالوا قوش«م مهلا مان (هنارد) نالواهانک

 ه دس رق .یدردا تایالم ه.غاط 3 هل | (نویعدنا)

 ساب نانلوت

 دل وب ون ال
E 

 راکوس ك

 نانو( 41018, فا0) وا دوخ

 مات Cs ( هدنربطاسا | CALL | هنوتال

 یر ر, دلوتم ند ( هوف ) یهیشمه هلا ود
 ىو ووا او ها الا وا «بولوا

 بیقعت ندنفرط ( نونو ) یعهحوز یو «هلغاوا

 .یدروالوا هم هلع ارت ید هو

(Lalopolis ۱) [( 1۰ رگ هد رصم  

 «بولوا مرا یراک در و هنس هر وم

eیدا رهش ناد (اتسا) : 

۰ 

 ) راک هکم همرب و اړم کو یخد ضرا «قرهناوا

 ( نوت ) ناسلوا معز یملا زد «نکیا شقلوا

 یه ررزج ) سولد ) ندارد رەق .قرهجآ هنااح

 هر زجو ؛شعا توعد هب اصل | هاروا «بوراقمج

 هبارند یا(نولوا) و (هناید) ندیرتشم هدهروک ذم

Eیدرلردنا دادقسا ندنو رلتنداق لماح . 

 .ردراو ردا دع ر هلیس ملا (وو) كرل رصم

(Latins 2 ¢ 

 ةطخ موینال مقاو و ۳ نیت ال
 كم وشال یرهش امور ؛بولوا یسلاما كس هع دو

 قوج رب رلیلامور .یدیا عقاو هدنمهلاعت دودح

 ۳۱ ؛ نددالىم «هرکص ندقدشاضوا هلرلنال تقو
 قم ید را غا طبس اهطق سوم لوا اة

 ینرارب قوچرب كمویتال رایلامور هرکص ندطبض
 ۔ دلوط هامور نخ راز ال « یک ی رلک-تا ناکسا

 ۱ a یر هع دق هل هب راق هلا ا

| E E روس اس 

 ۱ كنب رش a لصضا

 زا «هر و هنغ_ دل الک 19 ندنرلف
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 هنبرااسل و نیئال یغد هرللامور «نددنب دلوا رب
 ار ارو يا قال نیل
 تح كوو هننلروطارپعا برط هدنماسعا هبییا
 «بولب ریو کا (نیال) هراز نانلو هدنسهرادا

 هلرلع«| نینالو سنازب دوخاب مور قلود امور

 هب یکیآ اسیلکه رکص ندةلن ایتس رخ .یدیشلرآ هب کیا
 مبا هنت اشک كل وتق عل ین 6 ی دي _دهر دلربا

 . یدشلرب و یمسا نیتال شر هنعسا مور هنب هرلن الوا
 نالوا 2 هب باب NR هدزمتکاع نوک و الاح

 رلدال لصا . رویا و یان نیتال هرلن ایتسرخ

 تالیصف هدنسهدام «امور» هدنقح رلیاامور نمي

 تحاح هنن راکت هدارو ۰ندنف دلواشارو همزال

 .رویاروک

 یاپوررا نوت یناسل نیتال هداط-و نورق
 ندنمسو ردق و «هدهسیا شغا ممعت هدر وذح

 تا ی ییتحاصف ندنسعشراق هلب رهلک هیینجا 4 هنسلا و

 ولرد همسشب هد کم ره-هلامز رو رص « بودیا

 دلو ناسا چاق رب ندنو « هلفمالشاب هکفلیوس

 هنسلا ) او یرلناسل نینال هرانو هک ءردشملا |

 یشاطرپ كنبرلناسل نیتال .رویلب رو یان ( هینیئال

 «بولوا ندنسهن لا عساو كا كااپوروآ نوکو

 رکاب 0 اااط وو :رازدکلام هناسدا لمکم
 نتاال اا دع ا « بول م ۰ |

 : رەت ا هحور یل

 هال اتاق هجزکترو «( الساق ینعب) هل ومایسا

 «هحزسنارف «هجابلاتا

 فیهنا-ا) هڪ ۰ 0ا2 قرش تهمایسا)

 «(هدنونج کان هسن ار ف) هیس او ورب « (هدنسل اھ بغ

 هجامور «(هدنسبونج قرش كن هر وسا) هعشا امور
 و .(هدراخالوا یءهدنلا مور هلا ن دغبو قالفا)

 قوجزآ هدندنرکید ناس یر ناه هدننیب ران اسل

 .ارقوتماشم هدهحرد كح هاس هدب جار يسا ل ۳

 نوک و هسا فال نال ا .رددوحوم ت

 - امور یکسا زکلای «بویفل وا م
 ندماکت یاسل نبال .ردشلاقرمعم هنیرات آ كرلبل

 و الع هدایور وآ تقو ییخ ر ؛هرکص ندقدقلاق

 «بولاق هدنلاح یزرحم ناسا لیعتسم هدشنب ابدا

 هدنلاع نا سل تئال كلا نالوا عصف یجآ

 -رویلرررو یان « هجال یکی » اکوب «ندنف,دلوا

 ETE در نم ےک

 ر ۳



 4 ۳ روطاربعا نیت
 كنبلص لها كدنوو زسنارف هدنرفس 2 لها
 ےب هد هنیطنط ق هدنسا دالمم جرات ۲۲ ۰

 نایروهتلود یراکدتا سا هلطاقسا یسیسک)
 كده نخر ات ۱۲۰۱ ندروک ذم خیرات

 روطارعا 7 یا جور «بو دا ماود 4س ۷

tineیجندرد )  

 ی

 هک < زردعسا

 :ردشمر وس مکح

 ۱۳۰ نت ودوب یجب یتوق هردنالق ۱

 ۰۳۰۹ یرته ۰

 ۱۳ یتروقود ریو ۳

 ۱۳۱3۹ یتروقود تربور £

 ۱۳۳۸ نت ودوب یعنکیا °

 ۴١ نایر ود ناژ یسیص و کان 1ودوب کیا 1

 ۱۲۰۱ لا ۷ نت ودوب کا اتا

 سوغولرگلاپ لاخحم هدنخرا ۱۲۰۱ روک ذم

 هداما یفلروطارعا مور « هلطص ی هزیطنطس

 .ردشعا

Latinus (هطح 0 مال )  

 NERS ۳ کنار یت وس 4۶ دو ۱ سونی ال

 3 ۸ ۳ و )غ( یدک دالیم «بولوا

 هاتتسن هنعس | تر و هروت ذم هطخ و « شهروس مکح

 ندارد تی آ ورت . یدیا شل وا هیدن (موتال)

 یزق «هلبا لوبق ی(سرثنا) ناچاق نداروا هرکص
 .یدشعا جوز هتی هو ا (هش وال)

 .ط لحاس فیایلاتا (۱:۸۱ز۳6)

 « بزلوا هطخا و کا و موب ال
 هدنسهرآ یرلهطخ هار ءاق بیل هللا هرورتا "هل ارش

 طخ دن هرورتا هلا موی ال هسیا یرهش امور .یدیا

 مورال 0 9-۳ . یدیا مقاو هدنرزوا یدودح

 مت یس ر «بولوا مقلم هب کیا هلب راما

 لیکشت
 » مدیجآ « روس <« مود « سا < هلآ ندا

IEEفد یا دی دا٣ نکس  

 لوور « قساوو « لاو ترابع لا دنسیب وئج مسق

 « بولوا بکر ندنرلموق لوسوا
 .هب د را روستا ۰ ۹ «هرتبل و .هتیمو هسلوس

 قثیه هعم کس تاز وکتور ترابع نادر ول ام

 0 مغان

 موس ال ! یدا یراح ی رار هش هما وروآ هس وس

 ترابع ندمسق یر زکلاب «نکیا لقتسم یسهطخ
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 كنس هع اب هروا «بولوا

 یر يا یخ ها هوش ناسا یقه

 دا ل ۳11
Empire La-هنسوکسا هلیمسامویتال و « هلطبص سیکل | رل و  

 هدننامز كسولومور ات رلیلامور . یدرلشع اقاما
 دالبلالبق «بومالشاب هكا طبض یتاموکح موبتال
 .یدرلشعا الیتسا یرهش ( هلآ ) هدنخ را 6

 تارا مونال هدشنامز ك( برو سنکرات )

 هدعب «بولوا روب هغي اط نتهوکح امور یسهقفتم

 ا هد ۸٣و 9 1 رخو«و 2019 ۸

 ۱. یدرلشل وا مار ًا.ءطق هد ۳۱6 «هدهسرلشما

 17 .n مورال ششاامور ۳ رامتعا ندخرات

 ناکسا هلرللامور «بودیا سیسأت راهروم-4 قوچ
 هبصقو رهش مورال اذهعم .یدرانمالشاب هک ا

 هک «یدا راو یرهصوصخم تازا: ضەب كن را

 . یدبآ فورعم هلم“ « یی اوقنيتال «

piكرل هدام » دلا ماسح  
 | نیجال
 یغلاعث فیهیسور ((:۸0082) ۱ یال

 هلمغل هقود كور هدنالنیف هدنتمح

 لوک رب هدنس هرآ یزلتلابا جئولوا و غروبسرتپ
 لر د

 «بولوا هدنقرش هرتمراک ۳۸ كن زفر وک هدنالنف

 هل طف هلیس E او ) نالوا یغابآ

 هلبا 1۰۳ امرقت . رولیکود هزفروک ول یهایم
EY۲۹ >“ را افشای هوا ا  

 هب ونتج نرلاعت ددوو یطخ قرش لوط

 «بولوا هرتمولک ۱۰۰ یا یطسو و ۲۰۰ ینو
 - ردمرتم ولیک میرم ۱۸ ۱۳۰ یسهییسهحاسم
 یرالوک قوح ر یخد هووا قلا یهدنفارطا

 هللا هغودال هدنناضیف كراوص رللو هک «ردیواح

 یرهش غروب ۔رتپو هدنتهج بونج رکاب .راریشلرپ
 هصلشاب هلوک و .روینلو رلهبت شب هدنراراوج
 نلک ندنتهج برع ندرلنو « بولنکود رهن چ وا

 نلک ندقرش كرك ا یربن ( هقود)

 .هللر وس تعج ص هنمسر

 زا
Aa 

 ناک ندونح « فن( افنوا ) یر (رو-ا) |

 . ردیرلتایا كنلوک ( نادا ) یخد یرهن (فرذید)
۳۹ 

 هدر لتهج ب صو اعم هر دف و 5 وایک عب ص

 دیدند «بولوا یلیتنقمج یلیتن ریکو یلاق ییحاوس

 < 4-سلا هدن اف رط بوش و قرش rE هد

 ٩۵۱ یسهصضوح بول آ رااح قوحر اه د

 هژرانامروا قیص و قلموق یللحاوسو زا یارد | « هرکص ندکدک هنیلا كرل ِلامور هدمب «پولوا



EE 

 ی ترم لدم نالوا یا مژدروتسم

 نوجما افس ریس ندنغیدلغیب راهوف هلع یغیدقیچ
 ا تاو ندد وبا  Eلرد رب

 بولوا یلتاطو قار كب یلوص كاوک . ردراشجآ

 وقوج تی یراقبلاب «هدلاح یفیدلرا قوئوص هدایز

 رونلود یخد ینیلاب ی ع ولر كچوک .ردعونتم .
 .ردهدنلاح دمحم لوک یآ ترد نیشیق

  ۵تیم ا رفا قاشا ا( ۵
 بو

 هب رح هب راح كرم ۹۹ هدهعدق 4 مزا «بولوا هطآ

 نددالبم ۹ داران و .یدیشعازق ترهش هللا

  ۸یزارعاهب ناتو تی هلزانارا لوا هتس

 یتسانود 1 رلینارا « بولوبعوتو هدنسهرآ
 لف یسیعکیا .یدرلذعا طف یی هروب « هلغم راب

 (لات)مدنو «بولو )بر ۲۰۰ دالملا

 .یدشعا بواغم ییلف یا زا هک هنودک ام

 .هرق ندتهح وا اروم کی دکود اهر بز و

 هطآ و « هلغلوا جنم یتسءازوا هدنجما كزيكد كن

 .ردقویدوجو موبلآ «بوشیتس 4هرف ندقوچ
 ناتسراحم ( آهان+اهو ) ۱ سالسدال

 ید یل آ هحورب ندنرللارق
 ردیسا تابش

 هی( اسیک ) یرداربهدنخشرات ۱۰۷۷ یسیج ر,
 الغاب هیهزج یرایابرصو یراراغاب .بولوا فلخ
 كوب . یدشغا قالا هنماکلا یاتسناورخو « شم

 نیطساف هلبیاص لها .ردیسسوم كن رهش نداراو

 هدنشاب ه ؛ هدنح را ۰۵ «نکیاهدقف رضاح هنن رقس

 هنسه صز هنعا ]اعم ندر اپ «بودیا تافو

 یسطرو هدنس ۷ تبار زح .ردشفل وا لاخدا

 .راردیا ارجا

 ۷, ۱۳:۰: ۱ یسیعچواو ییعکیا تی

 نااش«بوروس تموکح تدم رز اك هدن را رات

 . ردراشمهمروک شيا ر راک ذی

 «بولوا یللغواكنانتسایعشب «یسمدرد --

 ناتسهح و ؛شلوا فاخ هنیردب هدنځ را | ۴

Aوا +ایدسشوصخ  
 هلراراتأات «هده سيا ھا مدراب ۵ ) فلودور (

 .اریعا «هدنراکدتبا موجه هنیرزوا ییدنک رلناموق

 هنیلا گران اموق «بریهروک دادما هنوک رب ندروط

۳۹۹۲ 

۱ 

 ۱ 5۱۱ ل

 ر بارخ یکل.و شف وا فالتا هدر هشود رسا

 .یدا نمار هدلاح

 هليا ( دو ) هجرلدلهل یدیحشب -

 ك ( نولک ای ) یلارت ناتا « بولوا فورعم
 هننردهدنفللارق ناتسهل هد ۱۳ : «هلغلوا ییغوا

 ه دنن اف و تای ربا "1 یایرتسوآ هد ۱۰و ؛شلوافلخ

 ؛شغلوا باختا هنغللارق ناتسراج هنر ىلغوا كنو

 «بولوا رویم ه طاقم هنموعه كرايلن ام قعر دو

 هدنس هب اس ر كداوه روهشم نالو یلارتج

 هنراو هد ۱64 ۰ هرکص ندقدنابط تدم ر
 و ناشیز و بولعم ا یرکسع هدنسهربیک هلم

ES5 ی دعلوا لری  

 تار یلایرتسوآ نالافنا ىسعتلا -

 ناتسرام " كسالسب دال ۳ « تولوا ییغوا

 یچ وا روطاربعا هداب ی هدانا هنغللارق

 را زا هد ۱۶۵۳ و سا ۳ هنناب كفردرف

 : یددفل وا داعقا هغ «قرهلوا توعد ندنفرط

 «بوک هلذمروط یثراف هتناجاهم دلرلیل اف ینامز
 « نکیشملم هنابط هلیعدراب یراسح كدابنوه هنب

 كوي « بویمهکچ یرهشو تیص هدننافو تیوب
 یت رف كنسهعس هلینکرح وو ؛شعا فالتا یناغوا

 هکماکچ هیهغارب «هلکر ینقوم تقام «ندنفیدنا رق
 هدنتشا ۹

 یلغوا ی

 هداروا هد ۱:۵۷ «بولوا روس

 کیا كدامنوه موق ص . رد دشعا تافو

 .ردشل وا ین واح ) نورق ساز ام )

 هکخ دسالسب ذالو یعکیا ۰ هک < سد بس

 كریعزاق یتشب یلارق ناتسہا « ردفورعم یخد
 ؛شلوا یلارق ناتسه هد ۱۷۱ «بولوا لغوا

 «4هترزوا فو كنوروفسامام هد ۱:۹۰ و
 هلیتعن ام ترا | ناژیردارب نانلو یلارق ناتسهل
 یتغل رق ناتسرام ۰ رارب

 روما «هلالرآ ه لر اژ نانتسا یروما یسهظفاحم

 ییسهعش « كرهدبا تمه رصح هنحالصا كن هیلخاد

 دادودح «بو دیا لوق

 .ردش |تافو هد ۱۵۱۲ .یدشع ارایتخشو نونع
 (1ض8ذداههو واسنال هلرکی دمان و |

 ندن رللارق لوا رو سالسد د

 «نکیاهدنشأب ۱۰و ؛شغوطهد ۱۳۷ «بولوا
 یجمچوا یردب هلت اصو كن هت رکرام یسهدلاو

 ۰ ندا تارو قح یاعدا « بولوا فلخ هلراش

۱ 
E 
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 ندقدشارغوا تدم رب هلا یول یصنکیا یلووتآ
 یحاصهثوروم كاامبقر الب هد ۱۳۹۹ «هرکص
 «بوشودهنس وه كمري هلا ییایلاتبا نوت هوا

 کلام یءهدنراراوح و یلامور هدنخراا ۸

 یکی هد هن اقسوط هد ۱۶۱۱ «هدهسیا شعاطبض

 بک یقدنکی هدعب و ؛شلوا بولغم ندنفرط قول
 « نکیا هرزوا كعا تبشت هنسارجا كنتي «هلتوق

 .ردشا تافو ندتهافس هدنخ را ۱  ء

 هدنغانسه.اما كنتبالو نسا ومس

RN 
 كت وسماص نالوا ی-هلکسا قرەلوا هدنسدق رش ۵۵

 هبصق رب یزکس اضق هدنسیب یف بونج هرتمولیک
O » ین رش عماج ۲ «یسااها ۱:۰۰ «بولوا 

 یسهناضعتک رب یواح یدلج ۱۵۰ « یسههو «

 هبصقر کسا .ردراو یسهواز ریو يتکم هدشر
 كن وبارت.او ۰ رد (هکدوال) یمیدق مسا «بولوا

 .یدبا رهش رب كجو هدننامز
 .هشوک قرش لامش كءغاعسیاضق قیدال

 سفن ًابونج «هضوح رغ «بولوا ترابع ندنس
 "هلایش لغایت داقوت ارش «هللاضق هیسامآ

 «هدلاح یفیدلوا دودم هلتالو نوزب رط یخد ٤

 یلا-ها ۲۰۱۰ و یواح یهرق ۱۹۰ و هیحأت

NE ی ۰ ۰ كنسل اها وان هلا 

 .ر دکرتو ملسم یروصقو ینمرا مسقنم هب هما بهاذم

 راعتا رارا هب هت سارک «بولوا یهضرام یسضارا

 .ردراویرلغاط روتسم هلرنامروا یواح ی هفلتخم

 لیشب ناربآ ینسهیقرش دود كناضق یسهبراج هایم
 [ضق زک ع ی رپ كوب كا «بولوا بات هغامرا

 ناقآ سرت ) ناقبج ندنلوک قیدال عقاو هدن رق (

 یکیا یو میراب کا كاوک روک ذم .ردیوص
 هدنرارانکو قیلاب هلتثک هدنما «بولوا تعاس

 یالوصحم .رونلو رزاس راراب هنلامما ریصح :

 هویمو هتاتب هلتابوبح راسو هبرا «یادغپ وسبزه 

 «هلذلوالزوک ك ب یرلاعرم .ردترابع ندنعاونا كرا
 «یخ «نوبق «بولوا هج هداز ی.هیلها تاناویسح

 كم یسنج كنم راهدنام .ردنک ندهراسو ریغیص

 دیس ۷۲ «عماج ا اف . ردسا ۱

 تن ےک ناتسرخ ۱۹ و مالسا ۵۰ «هیدشر

 «ماج ۳ «ناخ ۱۰ .هواز ۱۰ «هسردم ۲ «یش

۳۹۹۳ 0 

 کل ۰ رددوحوم نمرکد ۸ و ناکد ۵

 هنب زو وا تاناوبح هدهآاسم یاتعاس مرا هراضق

 .ردراو یبوص ندعمرب عفان

 كلنوک جوا ندناتسبس و هدنارکم را
 مع » یینیدل وا هبصق ر هدهفاسم

 . ردروطسم هد € نادلبلا

)Latakiék, L:odicée) ۱ 0لحاس  

 و قلم هنشالو تورب هدماش

 دتعهزکد قرلوا هدنل مت هرتمولبک ۱۸۰ كیورم

 هدیرجاهرتمولک رب ندارد بو هدنرزوا نور رب

 «یسلاها ۱۲۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزک اول

 ر, «یسانیاک ۷ « یدصسم ۷٩ « ینیرشعماج ۱
 شکم هادا ۱۸ و هیکام 4 دادعا رب «یرتسأانم

 ۳۷ و یسهزاغمو ناکد ٩۳۷ «یماج ٦ «یلاخ ۸

 عرف اناذ یابهل ۰ ردزاو ییفرکد ناونعو لب
 زکلا «ندنغب دلوا شل واط هلضاقا كز هعلق یساو

 ۳ رددعاسم هن وخ د كس رلقاق ۳ دس لر

 «بولوا ی مری دلاق یرلقافوس و لزوکو ریکراکیسهینبا
 هدنتسواو هنر كسکو هرتم ٥ هدنتسوا كي هبصق

 یرغوط هیر ا ۰ ردراو فیرش مهاجر لزوک
 ینراجحم هش «هدلاح یندلوا مظدنم یایلو یرللو

 «هربخذ «یغاب نوز «نونو «بولوا كلشبا یلیخ

 فلت .ردراو ناحارخا هرا-سو قوعاب «هویم

 ۱۳ کاو یراهاع سد صوص هس شام

 ك هسقذال - ردراو ید یسه؛یعانص تال ومع

 2021097 الكف _کسا «بولوا هرونعمر یا

 هدننامز روناقن سوتفاس - یدرولل وا همت (ایمار)

 تا یی دمش هک « یدشفلوا هبمسق ( هکیذژال )

 (هلو) ندنفرط رصیق سویلو .ردذوخآم ندنو
 .ردشماغلوا هظفاحع مسا و «ه دهسیا شمن وا هوم

 بارش یلتیلک «بولوا رومعم كب هدننامز رلیلامور
 نوویدعش یراغابیسا .یدبا روهشم هلیجارخا
 نام ید. مدهالعا رود 2 ردم وا یراهلرات

 هلئاعفد هدنساننا ییاراحم بلص لها هدعب «بولوا

 ندنفرط مالسا لها و طبض ندنفرط راك رف

 مده یراهملف و «شلوا بارخ « هدف وا داد رتسا

 بارخ هعفد چوایخد قرا مرد یدقشفل وا

 .ردشلوا
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 «هغلواتر رابع ندنسیل امت م 0 ا یس اضق زک م

 هل هح ا « نو.مه ۹ رش «هلیت الو ب راح ۹! مش

 هیحأت < ر .ردطاحم هلزیکد قآ و لب راضق

 یاها ۳۹ ۱۷۳ :بولرا بک نداهرق ۱۸۱ و

 یس ۲۲۵۷ زکلاب كراو هک« ردنوکسم هلا
 1 رد اسم "الماک یزوصقو E ناتس رخ

 ؛ریکر هن « بولوا قلهووا یمظعا مق كنسمارا
 ینسیضارایاچ چ واهل راما لب دنف یداوو شقل آره

 تابوبح « بولوا تبنم یییخ یغاروط .ردبا قس
 «قوماپ«نونو و یعاوا كرلەزېسو هوم هلا 4۵ ونتم

 .- رولوا لصاح هراسو نوتز
 تو رب هدماتش لعناتب . یناعس ۰

 كغاعس شب شش ندا ی ىن الو هقذال

 «هلیغاحسلیارط بونج «بولوا یبیلاعت كلاویرب
2 ۳ ۳ 

 | بلخ هت لا الو و ر
 طاح هلزک د قآ یخد ابرغ «هلتیالو

 بق مو هلبج «نویهص «هقذال

 «هدلاح دلو ا

 . ردیواح یهرق ۱۰ هللا هرحال ۱۷ و مقنم

 ندرلنو « بولوا 9 ۱۱۰۷۸۰ یسلامها

 سم 9

 < بولوا برع هرزوا تیمومع یب.هیهالسا “لاها
 راوی دم هلا ین رع ناسا یخد یسهلسم ریغ لاها

 كغاجس هیریصت لبج ؛بولوا یهضرام ییضارا

 . ردمآسمربغ ی” 1A۸ ۱ ۱ و

 یضوط هلامش ندونح هحو یسهقرش دودح

 یغوط هیرغ یراک:ا هلرلوتو «رولوا دم
 ررابو رلبداو لزوک ماطر «قرهنازوا ردق هلحاس
 کشت رهووا شینک قوج زآ هدنراهرآ ران و و

 E قوجر ندلابج و .ردا
 . رولوا بصذم هزیکد ٤ دار هدیا یضاراقس

 i كوس یرب جهدرلن و ۳/۱ تار هف

 نالوا بصام هدش رف اول کس یرلن وزوا كا

 یرلیتنقیچو یریک شعب" یحاوس .ردآ ریبک رہن )
 ا ینامل مالعاص ر چه «هدهسیا 2

 ابن توعل لا هووکت ار
 یرغوط هق رد «هدلاح یغیدلوا 0

 هعونتم راخذ الت . رات را 7 هق داقیح

 «نومو هلیعاولا گراهزبسو موزوا «نوتز هللا
۰ . 

۶ 

 سرقت یونس «بولوا ترابع ندهراسو قوماپ

۳۹۹: 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

 | یرلنامروا ٩
 هو | طق 4 هلن رع |

 یغمیدلوا هدرا هزتمولنک |

 را ل

 «یراد لک ۳۳۰۰۰۰ «دوخت هلک ۰

 O ۰ هم
 «هبلوصف هل لڪ ۱۵۰۰ ۰ ماسیس هلک ۰

 نوشز ق ۷۸۰۰۰ ۰ قوم هب ۰
 كا .رولوا لصاح نوون هو ۲۲۸۵۵ ۰۰ «یغا

 هبق ۳۳۰۰۰ «بوایریدشبت هدیرآ و یجو
 . رنا لاب هبف 6۰۰۰ و ىنەزوق كا رد

 داران «بونلوم یک هدایز كا ندهیلها تاناورح
 EE ۰۰ یرادقم

 ۸۰۰ تا ۰ « ربخیص ۳۰۰

 . ردزواعم او 1

 ۰ «قویق ردق
 e یونس .رونل و یخ دهر اسو هود ۲ ۵۰ ۰ بک

 هیت رویط ..ینلآ ی یق ی هبف ۱۱و یغابب هی
 - روع «بولوا قوچ ینج قّواط صولا یلعو
 هلیمضو هلاح رب قحهبلزو قرءهلآ ساوه دل را هط

 .ردشلچا هقر اف جاق ا نوحخ>ارخا هب هیدنحا كلاع

 یو «بولوا ترابع ندهمطف

 .یحاشاپ یراعتا هردو دنتعسو مود ۱۰۰ ۰۰ ۰

 تزات ع او ی هشيم طومالر ‹«هشرم “ماج

 كوم هيلع ا ٠ يوو لا 4هتسارک «بولوا

 نواص لیست اعام ضم ندکسا و قومایو

 یونس «بولوا ترابع ندرلیش یک یلامعا
 " هدشخاد اول . ریل اب نواص ردق همش ۱۰۰

 بتاکم و داعم یک اسیلکو دعسو عماج ۰
 رو

 یکیدعشو هدنسهطخ سراف تاربا
 ناتسرال هدنتلاا نامرک دنا

 ۷ كزازبش «بولوا هیصق ر اجر ادرس هطخ

 هرتموایک ۲۱۰ كنامرکو هدنسییونج قرش هرتمولیک
 ٩۰ ندرحم لحاس قرهلوا هدنسرغ بوذج

 ردق ۱۲ ۰۰۰ «هدلاح

 «یسیشراچ لمکم هلتباف شعوط زود هبارخ «یسیلاها
 «یترامج كلشیا ىلخ هن رار هلغلوا نوکشود
 هدنمآ كیوو یسهعاق هدنرزوا كئابق رب برص

 هریخذ هدنفارطا «یسوف وص ییئاط رب نرد كب |

 نونو ردق و ۲۰۰۰ یونس هللا قومابو
 یرهودلزوکو یئوتد یهضارا تنم ردیا لصاح

 هداز كب ین هبصق و یذام سابع هاش .ردراو

 ےک بو دا 33 هد «هدهتنیا شعارا

 لک ۲۰۰۰۰۰ «یادنب لک ۰
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 ۳ 4 1 4 1 ِ ۲ ترم 2 1

 كنب رلجنرهص نالوا زوام ییب جوا و یسهینا
 - هطخ ناتسرال س .رویناو IE بارخ توج

 .رلب رو یعسا رال اب هدهنس

 هایسهر زج سيق هلعا و یوه توقاي بس
 یهراد طبحم «بونلو هما رب مدنسهوا فارس

 هل دص ینا كنسلاهاو « ینفیدلوا حرف ۱

 یغیدل وا شمارغوا یددنکو « نفی دال و لوغشم

 قرش كنس ەر زح ۱9 هدهعا رخ .ر و دیا ناس

 وا ؛رویل روک هطا ر هما ( كرال ) هدنفرط

 “ر دک هنو

 هدن-هرآ مآ هللا یر هدناتس ربط ۱ ۰

 ۱۸ ندیر ره كل | ه.صق ۷9 ناجرال

 | هو لآ «بولوا قجهبصق رب هدهاسم قاخسرف
 .ردعلوا ردصم هبه رات علاقو ضعب هدنامز

 چاق ۸ ید م داسا ۶ و یغیدلوا لصتم هب هن وکر ط

 | برع نوینارفج یغید دنلوب یسآر طقسم كتاذ
 .ردزرک دم ها

 9 ا تارا ( رال دوخا )) اب
 قلم هناي نامرک هدنایش ییدعشو هنسهطخ

 كنامرکو ېبونج قرش كسراف «بولوا هطخ رب
 «ردعقاو هدناحاس سراف رو هدنتهح یرغ بوج

 هنسش زاق كرتن ؟هرزحو هنزافو نمره ًاقرشو

 | ضرع ۲۸۳۲۵۲ هلا ۲۱۳۳۰ .رولوا دتم ردق

 قرش لوط ۰۳۳۱۰ هلا ۰۱۰ و لا

 ٩۸ 0٩ یسهبیعطس هاشم «بولوا دتع هدنرهرآ

 كنارا نانلوا ریبعت ریسم رک .ردهرتمولیک مبص

 قالبح یرلغاط «بولوا ندنکآام قاصص الا

 نیشبق زکلاب ایشک او «ردزآ یراوص كنرارهو
 ۲۰۰۰ هللا ۲۰۰۰ یعافترا كشراغاط .راقآ

 «دوردنبهن یرلکوسا كنم رانا .ردهدنسهرآ هرتم
 كج هلبجما نم رب شک | هیلع ءانب.. ردروش بآ «رال

 عم .ردنرابع ندن وص جرم یوص

 ناشلوا اورا هلراویق نیرد ابو نالو هدنتلآ

 شو قوماپ «نونو هللا امرخو لاقترو هدنرارب

 كجوك شعب هدناحاوس .رولوا لصاح راخذ

 هل «لحردنب :یرهعاشاب بولوا یرلهبصق

 وص اذمه

 زر | ل ۳۹۹۵

 برق ETE هناتسو «هیاود ؛كراح

 یار وط «بولوا فورعم هلیعسا ناتستشد یرارب
 لتیلک یرثک كسرار وغاب موم «هدهسإا قلم وق

 . ردیا جاتنا نس هم شيت یرلجافآ لاقتروو امرخ

 - اد « بولوا هدنرهدار یفک ٩۰۰۰۰ یسیلاها

 ربع .زدنرع راکه دلاسو درکو لارا رایکهداخ

 . روق ردق هر ناک هرلتق و نیش «بولوا لقتسم م

 ۱39 یراق نك ةو اب دی ا وغم لق ام
 هدننروص هلتتسم تلودر شفل و 5 هنن رازحو

 هناریاو حف ندنفرط یضام سابع هاش «بولوا

 ءودشفل وا قاما هناا نامرک هاک شراف هاکو مض |

 - هبصق نامهرق یهدنتالو هنوق ]
 « نامهرت > .ردیرکید مات كنس أ هدیر ال

 ] . هر وس تعحاص هنسهدام ۱

EAE 5ا هدنتهح قرش كټ همط رق  

 E «بولوا هیصق ر روم | ییاقمم ۲ هو ۳

 E و ات و ( 1۸۳۳2122 ) هقانرل دوخاب | ۰
 قرش كسيربف ( هلزوط ) هلرکید | رال

 قرش هرتم وانک ۳ 6 تن هشرةفل و و دنلح اش ی ونح

 "هرز ج «بولوا هرصذ و عفاو ه دنس وج وک دم

 ۷۸۲۵ «هدلاح یتیدلوا یهلکسا كلشیا كا كەر |

 ا یخ 6 مادلاح ینیدلوا یایلو «یسلامها مق

 رلیل هکینف «بولوا هبصق یکسا كپ .ردراو ینراجت

 ( نوتبک) ندنفرط رلینانول و ( متیک ) هدننامز |
 رب هلبسا ( یک ) هدنبرق مویلا .یدرونلوا هيم |

 ا هلرا هراذمو رارا م ماط 2 هدنفارطاو هب رق

 .روینلو هقبتع راثآ
La Roche-Sur- 

  ) 0هدهسنارف

) 
 نو )و هدنسب رغ بونج هرتهولک ۲ كسراب

 هبصت رب یازک كدتلایا ( هدناو ) هدنرانک یر

 یسدادعا ا یلخاد «یسلاها ۸۲۹۸ «بولوا «<

 تعارز «یرلناقوس شینک و زود «یسهنانتک
 كو «یساراح صوص هکمریدشبت تآ «قیمج

 ردراو یراثا راسو یلکیه كويل وان .

 یم هلمسا و كت ەسنارف دا وقوفشو رال
 یسا «بوسنم ههرصق كچوک رب یزکرم هیحان
 جاق ندریهاشم بوسنم هننادناخ هقود رب كوسو

 «لاثما» ینیدزاب یرلرومشملا «بولوا یمسا كتاذ
 (دلوف وفش ور الد قودآ وسنارف) ندآتبص بسک ها

 نو روس شورال

(La Bochefoucauld) 

0 
۱ 

N ۱ 3 ی E. : 



  ۳۳۸۲ ۳م ٩

 زا ل

 هد ۱۱۸۰و «ششوط هدسراب هد ۳ هک. رد

 رشن هلناعفد «بولوا رومشم یاثما . ردشعا تافو

 .ردشفل وا

 هدهسلارف ( آب: 2

 يو ی ك ر | هشودال
 كيوق ۳ e یسالطآ طبحم رخ و هدنساب رغ

 هیصق رب یزک م كنتاابا « هتنراش یغاشآد» هدنجما

 « یاماکعسا «یسلاها ۱۷ ۲۷۷ «بولوا هاکساو

 عیانص و نونفو مولع «یسیدادعا تام یخاد

 خیرات «یسهاب تاتابن «یسهنافتک «یدایمداقآ هسیفن
 . رو «یسهناشرض «یسهناسرت «یسهناخهنوع یمییط

 «یرلهاکتدو ض و> ص وصخ هل اا گام “ىس

 هرااسو نارطق «یزب نکا, «رکش «یراماج زکد

 یغیلاب هنیروم «یرلهلک «یرلنمرکد «یرلهقراف
 هل تراجم كل شرا صوصخ هنندیص
 .ردراو یلاحارخا هیمانصو هیضرا تالوصحم

 كبو یتاثس

 ر ) 0 قورال سهاشم هسارف ( آب 6 ب
 هلد ۷ ۷ «بولوا ل دیدی دفن

 لوط هدقرش .ردشعا تافو هد ۱۷ ؛ ه و« شن وط
 «نیاعسلف نگ یرآ یرآ «بودبا تحایس تب ادم

 .ردشعا رر ع یرهمانتحارس ماش

E 3هناخ كرل_ءلامور  
 یراکدتبا دع یرلیم ها ی را هل اط و

 كب كرل و « بولوا یرابرپ اب و كلم سنج رب
 هفار رب هدنناپ یراذاجوا یرلف یرلقدناپ كچوک
 صوصخ هرلنو هدنراهناخ كرانک:ز .یدراروق
 هدالوا ندردب رو وا یدىا راو رلهرعح

 ندرهرال نالوا صوصخم هرهناخ .یدرلاق هئاربم

 كوب «بولوا هدیرلناناوو صوصخ هرهش هقشب

 كا هرهرال .یدرلبریدنلو هدرلنادیمو هدراهداح

 مدقت هویمو توسو ندنالوصحم نشیتب لوا

 ددادحا رار هل هرال وب هدهلام ره .یدرار دنا

 هد هنرلابخ و حاورا یراکدشا ریبعت ) هلئ ام )

 كن رسا (هنام) و (هرال) وبشا «یدراردبا تمرح

 هرس یروزهم ا )و( هال )هر
 اشم نالوا

 هاشم (--نزلا لوم

 ف 5 كبارا ا یرال
 لاک ریم ندنسهذمالت یناود نیدلا لالج «هلتأشن

 .ردتقد ناباش قماش

۳۹۲ 
 روا اس و ندنابغ ريم و ندندسح ندا

 «درکصندکه دبا هباتعو هیلقن مولع لیصمت ندنرمع
 هنفاطلاو ماعنا كهاش نواه «هلتلحر هناتسدنه

 ینساروا «هدننافو كملاراشم و ؛شلوا روظم

 تاج هلب دصتقم مار 11 1 تراز « هکر

 «لاتتنا مور دالب جا دس ؛بودسک هزاعح

 ؛شعا لوصو هلوسناتسا رم رک .هربش ندرهشو

 مولع هل رصع ءال راس و یدننا دومسلا واو

 لضف تائا ۰ بوشی رک هن هثحابم هدهاقو هاقع

 2 «قرهلوا لئا تا ص ص ضعإ «ه اکا لاکو

 REE هرکی رابد هدرکص ندعتمافا تدم

 «هلاستا هاشاب ردنکسا ناناو یسلاو ارواو

 ساق كلاراشهو وا یسهحاوخ كن دالوا

 یر یاسردم یهسردم اشاب ورسخ هنسیدنک

 ۔ ذم رهش هدنخرات ٩۷٩ .یدا
 : تم لزوک هدتتیه

 هدقطنم و بانک یئاونع « ةرك ذتلا » هدنف و

 « «هنسهبادهلا حرش» گريهصاق یرلحرش « بی ذهلا»

 هر هلک بتک راسو هن « علاوطلا حرش » كني اهنصا

 هب « نبل ا لئاعم9 «یسشاوح ه یواضر رب سفت «یرا هيشاح

 كدەننامز یدنک ندلام تقلخ و ی رش یسرافو رع

 اواو قوح رو یخځ رات ر هرابعلا یراف

 تب یا ر وش .ردراو یراهشا

 مان مالحأك ایندلا اعا الا
 مات مانال طاق كاد نعف

 .ردشعا تا و هدروک

 :ردند هلج وا

 ةقرف هنم اجت دق حوت نافوطو

 ماع ة_ينملا نافوط نکلو

 ناقص هاطتتب ملا وا ناکقنح --
 نادنس هبصق رال تارا هب هدننامز كن رلت رضح

 هاشداب «بولوا یخ د یرال 5 فقاو هبط نف ا

 .یدشفل و هدنت اط تمدخ كهللا راشم
E; 

  ۱یزکم كنەىلاس ([هتزو:2)
 ردیسیلصامسا در مشیک نالوا هسلرال .

 ] .هلبلروس تعحارص ةا 4 اک « ۱

 هد الو نوز رط تاهبنافع كلام

 موقر نک اس هدنتهج موطاب مبات هنتلود هیسورو
 هلرلیجرک «هلغلوا ندهیساقفاق ماوقا اساسا «بولوا
 هلیمامټ هجایس رازال .ردراو یراهیسنج تبارق



 ر وب یا, « بولوآ ل دیس
 اتو زود یرلنورپ « عساو یرلذلآ «یدومزآ
 «لارق ابو هناتسک یدک ا یرلجاص «لرک یجمزآ

 یثمو نوزو» یرلتماقو دق «یئام ابو الا یرازوک

 و تسجو روسجیرلبدنک .ردهنادنول یرلتکرحو
 اا تار «بولوا رلهدآ یک ذو نافشبااح « ال اح

 یس ومان كه دشيا «هدهسیا راو یرال رم هام هدنس

 ید یرلتراه٥ یهدکلهمک . ردرلم دآ قداصو
 تارفن ینا كلا كنساغود یل مع « بولوا روهه

 « بولوا هد و یر درقل .ردندرلت و یاطباضو

 و بسن . ردراو یرلترمش هاکمایوس قوچ

 ندنرلایسیرلندلوا بوسنمهبیساقفاق قرع هنیسنج
 « بودونوا ینرایلصا ناسل .«مدلاح یتزدلوا رهاظ
 هرزوا تیموس رزال ۰ راردهدکشنا ملکت هکرت

 و قایحریتاب ارثک او نالو هدنرلما «بولوا

 زال 9 را. اب اس رخ نالوا لوف هلةاحالخو

 نالواشع هل رب هدرلاروا هد هعدق هنمزا ات «بویلوا

 ۔دلد وس مویلاو «ردندندالوا یرارحامم م.دق نانو

SNESندنسهعور رافرط راس كعء دق ءییانو  

 . ردمطلغ عولرب یلقرف

Lazar ۰ھك رع ت  

 0 و دج تو ) | رازال
 یا مان هنرام و مص نالوا شمریتک ن اما ها

 نوک ترد ندنتافو «بولوا یراردار تیرشمه

 یفیدلوا شمالشاب هکعروچ هدنرازم یندب «هرکص
 .دنلوا احا, همر املا رام

 یسیدنک رانایتسرخ ۰ ردروک ذم هدلیجا یی

 تالوا نوناک هلیس ۲ كلولبا «بودیا دع ندهنعا

 .راردىا ا هدئنس ۷

 رد یا كنت الو نوز رط ۰1م

 امدقم «بولوا قاس رب هدنق ناتسدال

 . ردیسهبصق هزار یدمت ؛نکیا موطاب یزکس

 ندتمح نالوا نرکسم هللا یاها زال هدایز كا
 سفن ابرغ .ردشنل وا هیدن هلعسا وب «هلغل وا ترادع

 ترش «هلیتالو مورضرا ًابونج «هلیغاس نوزیرط
 .رددودح هلزکده رت یخد ہل اش «هللدودح هیسور

 « بولوا ردقهرتمولیک ۱۲۰ یلوط هجیو لحاس
 قاع“ . ردهدنراهرآ هرتمولیک ۲۰ هلا ۲۵ یضرع

 «بولوا مسقنم هباضق ۲ هلرامماهوخو هننآ «هزبر

AV 
 ر و ات و r0 ما ۷

۱ ۷۳ 

NI 
 ۱۳۸ ٤۲۷ یسلاها .ردیواح ی هرق ۳٩ وهیحأت 7

Eالماک یروصتو مور ی ۰۸٩ «بولوا " 
 ۰: بولوآ ناتسکنس و قلغاط یسضارا .ردزالو

 « یرابا )1 تن و » هدع دق یافا رغج

 كوو . اء لد صلاح *لسلس رب ناسد

 یسهبراج هایم . رولوا دتم ردقهلحاس |

 كشيق زکلای « بولوا هصیق یسهلج ەدەسيا قوچ
 یرا هعلشاب كرللو . ردقوح یروص هدنرخاوا

 هتتروف « رازاپ «زوزوپسا : قرهالشاب ندبرع
 « بولوا قوچ یرلنامروا . ردیرهرد هجو و
 هدیفاشآ اهد «ماچ هدنرلفرط یراقو كن راغاط

 (یراحاف ا ره شس# هدنساضق هب وخ و زوح و هشدم

 كنسبلاها « هدهسلکد تبنمكي یغاربوط .روینلو

 .هدیاتافک هب هیاحم تاجایتحا هدنس هناس یان اقشیلاچ

 هح یسهم و ودح دودح

 هدنساضق هنت آو تابوبح راسو یادغب رادقم كح

 ۔وصع قیدشفو هلوصاف .رولوا لصاح یخد 24

 ."رویلوا یخد تاحارخا رادقم لبخ هسیا ندنرال

 «هدهنیا شمافلوا ارجا تایرحن یکی قلعتء هنداعم
 اش و ژناذنم « نوشروت لس « رم د هدرلغاط

 یر دءمو «بوال و راللد شعب هنخیدنل و رلت دم

 . رد-شفلو هدقلراقج هدرلنامز سا یراضمب
 هدهرق و هدنجما كزکد یخدیغای شاط یهب لورتپ

 زب لر هيلع ا . روش وا .لالدتسا یوو

 el او ند راتهنص كفن قفوا ضعب لڪن

 .ردترابع ندقلیعتیلابو كليك هلیساشنا قیاقو
 كند ونج یاق مآ (ا4 )٥4‰Ser ۱ اب

 رک ورق ماد روهج یش

 كنتلایا وسیکوق مقاو هدرا هرتمولیک ۸ ندنس
 و یسلاها ۰

 .ردراو لوریمد ردقههلکسا روک ذم
 اربعا مور ( Lascaris ) 3 ہد راقسال

 « بولوا هبصقر یزکص

 عزا ندنراروط

 كزرشک چاق ندنرارواماربءا یسهبعش روس

 یدافحا شم « بولوا نادناخ رب ینیدلوا بوسنم

 كنادناخو .یدا دوجوم ردقهب هیلاک هرلدقو نیش

 صضسکل 1 ) « رد ( سیراقسال رودوتب ) یر
 ؛ مدنخرات ۱۲۰ «بولوا یداماد ك( سولک: آ
 یشلوا طف ندنفرط بیلص لها كي هبنیطنطسق

 قننزایزکم «كر هلیکح هریفص یایسآ .هنیرزوا



 سا
 ۔ادخ ینمی هيګرف و هديل «هینتب « هرزوا قوا

 ترابع ندنراتمج نیدیآ هللا ناخ وراصو راکدنو

 ندنفرط یرادمکح قو لس مور هللا سیسکلآ

 تار سو ۷۲۲۲ o6 ى دویست
 هبنیطنطسق «هرزوا قلوا ىلهأ” یحچوا .ردشغا

 چ وزت یزت ك( یتروقرپ ) ندیا طبض یخ

 ا ( قتالو یو نو ) یداناد ۰. یدیمعا
 « شلوایرافلخ س راقس ال رودوش كحو یورو

 | قوچ رب « بولوا عیات هماهوا قاط رب مدآ ویو
 .هلوا ندنجماتن توب مارک ندقدلوا تا هلاظم

 لغوا نالاق هدنشاب ٦ بو ۰ ردشلوا فلت قر

 ۲7۰ ه رک صندق دیشاط مان ر وطاریعا تدم زا رب

 یکم و طاقسا ندنفرط غولولاپ لام هدنخ رات
 : ردعفا وا طض

 نیطنطسق ) بوسنم هبهئاع وب هب
 كلوناتسا «بولوا ندفراعم بایرا ( سیراقسال

 بلح هتاليم ندننرط هحروفسا | وسنارف هدنعق

 هديل وات و امور هدعب و دوار دم رهش «قرهنلوا

 فناسل و «یقرهلوا لوغشم هلیسیردت ییانول ناسل
 بس هنیراشتنا هجاپوروآ كنهبانو تیندمو
 هسانو فورح یاو فرصر یغنیدزاب روا

 هر دتلوا باتک نانلوا عبط لوا كا هلا

 یرلسارپ سیګدم یخد (سیراةسال نای) -
 هل.سب زاي لا «قرهنلوا بلج هبهسنارولف ندنفرط

 ؛شفل وا مازعا هنانوب نوجج هینانوب بک شلزای
 بلج ههسنارف ندنفرط لراش یجئزکس هدعیو

 كن وسنارف یجتر و ییول یعکیا نوا «قرهلوا
 لان هنس باج تنوثل یحنوا اياپ ًارخومو هننافتلا
 4حایوروا کی هنانو فرامم یخد و و شوا

 «بوغوط هد ٠٤٤١ .ردشعا تمدخ هنراشتا

 كنسهعدق ةطخ اج رف .ردشغا تافو هد ۰۵

 و «هلخاوا شلک هاند هدنسهبصق ( سوقادنبر )

 .رونلوا داب هلتتسن هنمسا تلیهبصق

 دم یوهقش (ئ
 e ا سوسال

 .ردشعا تافو هد ۱۵۹۰ و « شش واع هدنخشرات

۳۹۸ 

 تا

EEN 

 هور » كەسنارف (ا2 )C10141 ل
 تەل رایو هدنتلاا «یزغآ ۱ ۳"

 رپ یزک هیحان هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۳
 «یتایل «یسلاها ۱۰ ۰۰۰ «بولوا هلکسا و هبصق

 « ېت کم هرګ «یتکم یلخاد «یرانف « یسملق | هنس ۰ «بودیا هعفادم یراق هتاعصاخم کدروک
 «بارشو یراهاکت سدو ض وح ص وصخم هنل اعا اه

 .ردراو یثاجارخا یغای نوتزو شم وروف
  ندتسا رواسو ۷۰ e ل

 هبحات ر هدهفاسم قا رف ۲

 .رودیا ناب یوم توقاب ینغیدلوا
  -هلحم جوا ندتفریج وز درکشال

 هبصن ر رومئشم هدهفاس« كل

 La 60895 de Fond )۱ ۰۰ ۰ ۹ل

 1,8 ¢3 €d ىس رعوط اھ دو ۱ 9 دوس
 لئاشو كەر وسا ( هعشچ قاع” نەي ۱

 هدنسبب رغ لاعش هرتهولبک ۱۳ كلتاشونو هدنتروهچ
 هدنسپ داو ر كسکوب كنم راغاط ( هروژ ) قرهلوا

 تعاس «یبیلاها ۲۱۰۰۰ «بولوا هیصقر مقاو
 .ردراو ییوص ندعمو یرلهقراف هلتنادو

Lassithiكنمسهر زج دن  

 ررر سم لاو | ها
 كحوکر ب هدنک:! كغاط نالوا یانمهو هدنبرق

 . .ردیزکم كغاعس نالوا یانمه «بولوا هبصق
 ندبا بیکرت یتبالو دیرک یغاجنس دیشال

 اب «بولوا یسیقرش كا و یرب كغامنس شب
 هلزکد ندرلفرط راس و دودح هلیغاعتس هیدنق
 هبشساو ونایوا «هرتب هرب ES سفن .ردطاح

 ۱۳۰و هیحا ۲۰ «پولوا منم هباضق ٤ هلن رلوسا

 «بولوا یثک ۵٩۳ ۷۷ یسلاها .ردیواح یبهرق

 نابتسرخ ی ۳۰ E ی

 «بولوا یلهضرام یسضارا .ردیلمارسا ی ۳۸ و

 ۲۱۵ عیعافترا كنغاط دیشال نانلو هدنتهج برغ

 هل اش قرش یامزم كیهر زح یرالوفو «ردهرتم

 لیکشت یو ا هداروا «بولوا دتم ودق
 تبنم زآ ندنفرط ره كنهطآ یارو ط .ردیا

 «لاقترو «نوتبز هلنابوبح یئزج ینالوصح «بولوا
 .ردترابع ندهرتاسو نويل

 «بولواهبصقر هدنارح هدنع

 لا



ES OT Te TS غا J 
A ا 

 لزوک شعب «بولوا ندنناسسوم درابلزیکرون | نع هدنخنرات ۳٤١ و «یییدنلو هبرق رب لزوگا
 ی e نالآ تعس هیات هبمطاف كولم ندنسل اهآ

 توقاي ینکیدشا توعد راهظا هدهیصق و كلصافلا

 | غال .رودیا ناب یوم
 ندنارا ءارءش ریه اشم (دجا 0

 هداروا و «ردیلن اتسیس «بوا وا

 | و هلبیس ییدب تفاش .یدیا لوغنشم هلا اضق

 اک ءیضاق) «بودیآ رایتخا یهلخحم

 N .ردشتا تافو هدنګ رات ۸ نه

 هراه رزق ¢ بولوا هدر قدنک اع کلم یل

 :یدنا شکا ا یل هعطق وش ندارواو ‹شچج اق

 ریذپ ارهدنشب رذع مرکب اه-شنهش
 مک هدانکرک ا یدور هس ود تنیعح ۳

 تسین موکنو ماوتن و عثم هداب ز
 مکه راظن نمو نافیرح دنروخ ی هک

 وش «بول وا قدا مش نارا

 :ردکاوا یعابر ۱ یرعال
 ةت و مرت مننچ زا هک فا

 هتیمآ رکج نو تسه

 تمنزا رهشب رهشو هدب هد
 هدشلد هت ركب یرغال

 ی نم وک هدرعم (۲هع۱ت:) ۱ ال

 یردب كنسيجشرب ندهدلاطب نر ] 2

 نایسوغال هبهروک ذم *لالس هلتبسن کوب «بولوا
 .رویاب رو یخد یان ( 1261065 )

 افلا دازیک رو ( 5

Aو ۱  
 كوت كجوک هدشسوئج هرتمواک ۱۰۰ تی
 ۷۸۸۰ «بولوا هلکسا و هبصق ر عقاو ه دنا

 .ردراو یامارخا را وروف الا تار اقا
 اس كیاشر فا 5 1

 ی r ۳ ۱ سوغال

 ر شینک ندلحاسو هدنتکلم « لحاش ارسآ»
 یاهتنم كنسهطا ( وماروق ) نالوا شارتآ هلقلقاطب

 یر « لحاس نوتلآ» تاهرتلکنا هدشغ

 رهش رب یزکس تاب هی تموکح رب عیات هنتموکح
 آران وب هکر دراو یسلاھا ih «بولوا

 ی۲۰ ۰۰۰ ۱۰ ۰۰۰ لوا هنس شب یرکب

 قجثآ . یدبا یاپوروآ ی ۲۰۰۰ و تسرب تب
 هب ی دعش نت قرت قباح كب مالسا ند

 .ردلومأم ینجهلوا شلاق تسربتب زا كب ردق

 .رد ( یاو ) یمسا هجرابارب .ردراو هدیبهینبا
 سواد نا وح ناس دوخاب 2

 ,Lagos 5. 10۵۲ ) سوغال e ال

delos Lagosهدنتموکح ةا ( كل هقیسکم )  

 هدنب رع هرتمولک ۲ ۵ كب( وروم هد سوغال )و

 یسلاها ۲۲ ۰ ٤۰ «بولوا هبصقر یزک قاعس
 ردا ماود نوک يد بول روق هرک رب هدهس و

 .ردراو یریان كلشیا ك
 ا مور هنطموک هدنلا مور ( ۲۸۵05 ) :
 یسهلکسا جاف | هر مدزغاعس ۱ سوغال

 هل بلوک یرو « بولوا یا د زفروک یهدنکوا ح
 . ردراو یطالتخا

(Ligos de Moreno)) ۰ : 

 وتسیلاج هک | 9 دهه دسوغ ال
 قرش هرتمولک ۱ ۷۰ كتهراح الا دا وغو هدا ر وه

 « بولوا رهش رر یزکم قاعس هدنسیلامش
 .ردراو یسل اها . 2 قد ا

 و ی ر E رس 1 ھ هلا نام هدس واف ۰

 یب ةريزج ) « بولوا هررزج رپ
 قوراف بانج تفالخ .یدراشد یخد ( ناواک
 «قرهلوا 2 ندنفرط صا لا یا نب ناق هدنامز

 ندنیناج هیلاراشم خافو ؛شنلک هسراف نداروا

 توقا .یدیا شلباب عماج كو رب هدهرزج و

 روم لا كسراف رح هلبتفو کاهررزج و ىوه
 هل ی ماتم ید و « یغی دلوا یسهنامآ

 ا هدلاح کی نداروا هلتافد «بولوا لوهحم

 یم هلم“ هقشب یدعش .ر و دیا نام یکی دقیشیا

 ۱ . ردکرک هسلوا

La Ferte-Macé ( YR ( 

 هدنتلابا هرو! كن ۹نا رف | هس سام 20 لب ال

 ها هدنقرش هرتمولک ٩ ك ( تورفمود ) و

 ر «یساما ٩۲٩ « بولوا هبصق 9 یرڑک

 یرلیش لوم“ ندریشچ ؛یرلهقرباف تیرش هلبا
 . ردراو یرهناخابو و

 (هنراس) کان هسن ارف ( La ۳۱۵۰۸۰ ) ۱ ءافال
e Eaاف و  eS 

 یربن (راول) قرهلوا هدنسیقرث بونج هرتم
 ۸۸۸۸ «بولوا همصق 0 یارک س اضق هدنرزوا

 یراهقرباف ضعب و یتکم رب روہشم «ییلاما
 .ردراو

۳:۹ 

 ا ےک را ۱ ۹
E ®و  
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 فال

( La aE 

 «بولوا ندنسار هش رهاشم ۱ شوف

 - هباکح تاناوم- موظنم نوجما رلقح وح قفوا

 2 . ردشغا زع و ترش بسک هل فمزای یرل

 هد ۱ بولوا یغوا كشرومآم نامروا

 تافو هد ۱۲۱۹۰۵ و وو هد( یرتواش )

 هکر تب شر ی ماتشا کن یرکب رفا
 درتندا راک فاط و

 هسشود تۆو

 هسلارف

Le #7یخ رو 0  

 ) هل اسال د ) مادام هر کم ه دعا و ك( نو وب )

 كني ول یجندرد نوا قحما .یدیشماشاب هدننا كب

 «نیسار ندنن رصاعم ءار هس .یدشمام هڼازق یهو

 كرا هياکح یغیدزاب .ردشعا تم ےک هلب | هسر و ربل وه

 قناوم هل ماع a "ب دعاوق قالخا ن بح یرلضهب

 هلن اعف د بوازق ترهش ۳ كوس ا یخ دلوا

 یىل ر دشا ر زا هرلقح وجو ؛ردشغلوا راو عبط

 .ردخشلوا تدام

 ار
0 

Eرومشم الا فی هسنارف ۰  

 «بولوا ندنسهبسایسو هلام لاحر
 تافو هد ۱۸ ٤

 ےک < بولوا ییغوا 4 زوغنارام ر ريقف .ردشغا

 یجزاب هدناب کباب رب « بودیک هبسراپ نکا
 هداناتروا لق اچ یسدنفا كره و ؛شلوا

 ٤و «شمځوط هدهنواب هد ۷

 «بوداتمدخ هنسیقرت كن هاب وو ؛شغلوا لوبق
 ۱۸۱ « هلکشا تاشا یرادتفا یهدهبلام روما
 .هلکشم لاوحا ضموو ؛شلوا یر دم هقناب هدن رات

 . یداش دخل و هدنرلرمدخ كوس كتلود ةن زخ هد

 ندنوبل وات « بوللوا تاب ا ت وعن هد ۵

 ی راکدتا هداما هدهسلارف كالود او 3 درگ

 ؛ شفلو هد فلام یثراق هنسهرادا كتموکح
 . یدیا شلوا ییخدم یلک هدنناعوقو ۱۸۳۰ و

 «بولوالیکو شاب هدعب و یرظات هبلام هدهرص وا

 ندهمک قوچ «ندنکیدغب یذفنم كلسم قجمآ
 نیفلاخ « هرزوا قمالرا اهد رب «كرهدیا افعتسا
 .اضوا هلباهسایس روما هلهجووو ؟ شیک هنسهقرف
 هفقیغاط ییسهقناب «بولارغوا هرلنابز یاک «نکربش

 E یدا شلوا روبحم هنعاص هدینغانوقو

 و ییمالس كنتکام «بولوا ت تاذرب راک ادفو مرگ

 ادف رلنابم یلتیاک هناو یسیقرت كعيانصو فراعم

۳۹/۰ ۵ ۳۶ 

 لاها <« ® قاب هنحاتحم و ارقفو « شا

 هل | هعیام ندنس رتشه یغانوق «قرهالب وع ك

 روما ی یدرلشعا مے .دقت و هداعا ات

 یسا «هلتا ایحا ندیکب ؛بوشیریک هبهیلام

 . یدشهریتک هنلاح

 و نهم رهاغم ( ۵ 7

 هد E ا یاقال

 و «شیشوط هدنسهبمق ( ینرمور ) تنهسنارف
 هلا یدلارام و ینلساق .ردشغا تافو هد ۲

 ضب قلعتم هتئیه هدنرارا, « بودا فلا كا

 ( نرازام ) هنس ۲۵ و ؛شفل و هدەبف تاققدت
 تن ها موجب . ردشتا یالعم یغایر هدننتکم

 .هدنسیل امش فصل كام «بولسوق هک ی رالودج

 EE " هدیرایکم هدنس ونجح فصل « e یرلیک

 «ههيطایر مولع .یدشعاتحایس هننور ديما نوجا

 ر راد هنونف با و هرصب نف « هتدیه « هلاقئا رح

 . ردراو یرلعوقن و جایزاو قیلأت ربتعم چاق

(La Condamin+)اشم . 

 بولوا ندننحابس ریه
 | نیمادنوقال

 تافو هد ۱۷۷ ؛و «شوط هدسراب هد ۰۱

 كن را ءورک «بولوا فئاو هنوف ةفاک . ردشعا

 .اوتسا طخ هد ۱۷۳۰ .یدشمزکیفرط ره ناه

 هلب | رکو هل یتعسو و ینلکش كضرا ؟هرک هد

 یاقبمآ یاس هنس نوا « بولوا رومآم هدکارب
 -انتحایس لمکم و ؛شمزک یب رلفرط ما كنيبونج

 لوسایسا و زبلکنا یشراثآ ضمب .ردشمزاب راهم
 ۱۳9۱ بقا نراس

 كعدق نانو 1 Laconie ( ۱ ال

 هبش هروم یني سوسیوولب ) ۰
 .هروک ذم*هرب زج هيش «بولوا هطخ رب هدنسهرب زج

 رغ « هلفلوا ترابع ندنعسق قرش بونج ك
 رئاس هل رلهطخ هدیلوفرآ و هیداقرآ الامش «هینیسم
 یزکرم_۰ ید طاح هژزیکد خدا اد رلف رم

 تنم زا یا ییضارا .یدبا ( هترابسا )
 كلا كنهبراج هایم یربن ( سانوروا ) «بولوا
 ۔اشاب هداس كيو هلرلتراسج یبیلاها .یدبا کوب
 هنسهدام « هترایسا» ] .رلیدیا روهشم هلرلشپ

 [ ۰ هبرویب تەجارم
 . كب« وقال هدنناميسقت ییدعش تنا



 فی هبنیسم ل دیاکواو «كرت هب هب داف رآ یم لامشقرش

 « قرهنلوا قالا ههینوقال یسهچراپ ییونج قرش
 یهیصق هترارسا و « لیکشت تلابا رب هلعسا و هت
 ةحاسم كنتلاا هنوقال . ردشفلوا ذا رك
 یسلاها و هرتمولیک عام E یه

 ابو هبنوقال یییونج لحاس .ردیشک ۵۸
 هلا زفروک رب كو هلیمان یزفروک سیءارام
 .رویدیالیکشت ینسیقرشممق كنبزاروک ( نورق )
 (ایلام) ندنفرط یکیا كنسيجرب ندزفروک یا و
 .ازوا هریزج هبش نوزوا یکیا هلرلع-ا (نیانام) و
 (وفیرس) و ( سینوفالا ) هدنجوا كنسیجنرب «بود

 . رویال و یراهریزج
 رهن نانلوا هيم ( سانوروا ) ًاعدقو ( یرا)
 ند رع لام رهن و «بولوا ترابع ندنس هصوح

 . رولیکود هنجا دلزفروک « هلناررج ه قرش بونج
 «بولوا طاع هلرلغاط تلایا نوت ناهو هضوح و
 ندیا لیکشت ییسهریزج هبش (ایلام) هدنتهج بر
 نالوا روهشم هاتراسحو توشخ كندااهاو

 ی.هورذ ثكرکوب كلا هک «رویناو ین ط ( هام )

 یعاشرا هرتم ۲:۰۰ ك( ساما سونا ) نالوا

 و لزوک هقدلوا یسداو رهن روک ذم .ردراو

 ناتسکنسو ناتسهوک یرافرط رئاس «بولوا تبنم
 رادقم رب هدیداو روک ذم .ردب رک كب یا اهاو

 روتسم هلمتفو یرلفرط راس «بولوا لصاح هرخذ

 زکلاب « هلغلاق مور ید ندرلنامروا ینیدنلو

 ۔وچ یکی ینوچ كنسیلاها و «ردیواح یراعرم
 یرلنایلو یوقییخ رب هدنلحاوس .رارینک هلبةلنا

 تایا ۰ ردرلیجم" رهام یسیلاها لحاوس «بولوا
 . ر دمقنم هب اضق 3

Lacésdémone ۰ ۰زان  

 ا 4 ۱ هبنومدک ال
 مسا نلیرب و هن رار اوج و هتراپسا نال وای رک یس هطخا

 ندمالسلاهلع یسعدالبم هدهروک ذم هطخ «بولوا

 نالوایورم ینیدلواشمروس مکح لوا!نرق ۰
 .یدشلوالصاح هلتبسن هنسا  (نومدکل)

 برغ كدنه ( ۵5

 رب عقاو دا ناو
 نرو ندنفرطیویفارفح ابوروآ هندسه هممت رازح

 «هدلاح ینیدلوا (ثال ) یرلم "ا لصا «بولوا مسا

 مولا یمظعا مق كتلابا

 لا ل ۳۹۷۱

 .هلک ( بد ) نالوا كعد « هطا » هدناسل دنه

 ند ( بدكل ) e e «بکرتلایدل هلی

 [ .هلروستعجاص هنسهدام « كل » ] .ردطلغ

 زد هسامع دا غ ہظاما 1 ا

 2 اشاب نیهاشالال
 ول هدهرورم تامدخ شمب هدنرود یزاف نا

 هاقناح ر هدیتسامرکو بتکم رب هدهسورب «قرهنل

 راکدنوادخ هدمب . یدیا شمر داب یروک 29

 دخ كو ك هدنناح وتف يا مور هدنرود یزاف

 روو یبلبا یجاحو كب سونروا «بولی روک ی ئام
 . ردشقا تریغ هدالب حف هدکلرب هلا اشاپ شاط
 هدتهح وا راس و ناقحا وقاعص «هبلف «هیغز

 «هرکص ندکدتا هنامعتلود ٌهمیعع یلام نانلو

 اغوا همازرنا ر كوب یرلرلب رص هدهووا لروماح

 و هنخز « همارد «هلاوق « كحهرف هدعرو 2

 . یدنا شالا ریس یهریثک عالق و دالب راس

 مور « بولیرو هناکلام هنسیدنک یراراوجو هبلف

 یروک ذم رهش و «شلروم نیہ یسیکب راکب ییا

 ركسع هعقدلو تصرف ندارواو ؛شعا ذاختا رقم

 درب درب یرازافو» و هعلف یهدناقلب هجوق هلیقوس
 كشب هدنخرا ۷۷۸ . یدیشلوا قفوم هعف

 اشاپشاطروع هنر «بودیا لاحرا هدنمانئا یعف
 تاریخ یهدیلوطابآ_ :یدشلوا یی رک ییا مور

 هددالب یکی دتبا حق هدنلنا مور هقشب ندنسهرول ذم

 هبافآو یلارم قور یک ترامعو هسردمو عماج
 اک رب لمکم. هدنرزوا یره م.رم هدنکوا

 هنوک رب هدنقح یسنو لصا ۰ ردراو یسیر وک
 اقا هتناوتع الا a :سرتس در هام واعم
 یساوا شا قل ال ال هب یزاغ راکدنوادخ «4سلا

 . ردظ وعلم

 دو ا اشا هطصمالال

 و 2 3 ( ۳ ۱ شاید الال

 [. تعجارص هنراهدام « (-- الال) اشاپ ینطصم »

Laan 1ة.طلاب تبیهقراعاد  

 روا درب ید
 رفته یرلهربزح ( دنالک:ال ) هللا ( رتسلاف )

 «بولوا هرتمولبک ۲ یکاو ۸ یو .ردمعقاو

 رتسل اف یفیدنا وا هرادا هدکلر و 4۶ ۵ ۰ ۰

 ٩۱ ۰۰۰ ریارب هلبا هطآ كچوک چاق ربو هلیسهریزج



N 
 .ردیس هبصق ( هوبرام ) یزکرم .ردراو یبیلاها

  6۵ ۰اشم هسنارف ا

 ۱۳۲ بت ۱ ۱ دنالال

 .ردشعا تافو هد۱۸۰۷و «شوط هدغرو

 یلطم تثیه هدنتکم هسنارف یاس هنس ۹

 اش 9 ار ى ادا تنمو ؛شا
 رک, ا ق وح كب كرهدبا هبرتو هشاما هدنسهناخ

 هنسدق ر كن رلذع موجو تيهو ؟شمردشیت ناد

 هلوبقمو هنعفات تاقلأع قوح رب كج ما تمدع
 کاتدا ۰ رییس شا ترهشا شیک طرقت

 فرق یک كع رلش یک لیطریطو تحمورواو

 ۰ ردرومشم یغد هلبرللاح
 یوق ههنناک و ندنسارعش ناتسدنه هال

 دم یضاق « بولوا ندنن«مهارب

 یابر وش.یدبا ندننادرک اش دارتخا ناخ قداص

 : کوا

 تسد هکر اب نآ لصو یا وه عراد

 تست هکر اکمس نا زا اقو مهاوخ

 رارق و ےتسج ربص راي تقرف رد
 تسد هک راز لدزا نا و زا وآ

 (ینامرک دم ندا بلعق تن ) ١ ۰ ت هلال
 هرعاش روهشم كا كبارا و

 هفصتم هلا هادرمتاردو بداو لقع ندنراهلضاقو

 بوسنم هنلسن یرلک اح نامرک « بولوا نداق رب
KK ۰ - 

 قانارمح هدهروک ذم A تدم رب < هلغلوا

 سکه لقب وشنو هاچ یرنهو م بایراو ؛شمروس

 ۰ ردشعا یانگ

 .یدمهنل وا سرتس د هدیقرت هدنةح تدم ید

 3 ردندنس هقنار راعشا ءهلج تا رب

 روس تموکحو نامز ینیداشاب

a 
 وس

 تسیراک وکن نم راک همه هک مز نآ نم

 هک یس نه ةعنقم را

 وتاب دک تسا هعنقم زکودب یز ره هن
 ماهشیپ ردخ دزنب یو

 تسی راد

 تسیراتس رب

 ندنسارمش نارا ) كب نسح ( لا

 ۱۰۰۲ ۰ ردا ادمه ¢ بولوا

 تيب وش . ردشعا تافو دنا منک هدنخرات

 :ردکن وا

 تسین ینادج رس نارجه رتسب ز ار
 تسین ییاتشآ ریغ اب وت لایخ رج
 ومو تسيب زن د ارو ) Lama ( ال

 هدشهذم نالوا ی ص | ۱

 هلتبسن هرلوب « بولوا مسا نایریو هنیراذیش
 : یو فا « یهذم امال » هبهذم روک ذم

 كرلن انلو مبا هیهذم و و كرلہناحور و .رولر و

 یان (امال یالاد) بو امال كوس هد هنرېک|

 ا مد ( هساهل ) نالوا یزکرم كت هک «رویلبریو

 یس « اپ » درلناناو هدبیهذم و «بولوا متم

 ء

 نشر

 ۰. رد دن

 .فیهسشارف ( 1a Martine ) ۱ ار

 ندنس ارعش و ادا مظاما

 .منیبستنم دیدج كلسم نانلوا ریبعت ( مسیتنامور )و

 هدنخشرا۱۷۹۰ «بولوا ندنسها یبرغوط اهدو
 ۱ .ردشعا تافو هد ۱۸۱۹و «شجت وط هد (نوقام)

 مد ۱۸۱ ید یندنک «بولوا طباض یردب

 هلو .یدشعا كلركسم هدنسودرا هصاخ

 «بولالشاب هكا رشن یراعشا ًارابتعا ندنخ رات

 * شعوق هنآ دیم رامشا عوج جافرب فاعتم یر رب

 .رلوصا و زرط یی رب قوبسم 5 لثم هدنراعشاو

 هلغمارغوا هناضارتعا لتدش ندفرط رب «هلکلروک
 2 NNT 9 شارق ترم ر كوت «ریارب

 - یدیآ شغل وا لوبق هنغلاضعا یسایمداق آ هسنارف

 مد ۷ ۱ «هلاستنا یکم هبحراخ روما هدهرآ و

 زلکنا رب نکن زو ؛ شیک هب یوم ان هدنتیعم ترافس

 .ینرافس هردنول «هرکص ندجاودزا دقع هلبزت
 \ AF . و راذکتلصم هد هناقسوط AF ی اک شاب

 كلف ینول .یدیشلوا صخ مو ریفس هدنانو هد

 5 شعا تحایس ۳4 48 رش « بودیا سا هدید وعق

 ..وم تورث «هکغا فارسا هدایز هدنتحایس و و

 .باصم هدهلشافو كر زق رو «شعا انفا ییسهدوح

 رهظم هنتافتلا ؛بوقیچ هنیروضح كناخ ديجلا دبع
 ناسحایځ د كلءفج رب هدنت الو ن دنآ هنسی دنکو « شلوا
 . قوچ ر و یس همانتح اس قرشر هدنندوع .یدعفل وا

 .الشاب هغلوا رکق اف آ یلرهشو تیص «كرهدیارشن راعشا

 . نوقامنالوا نطوهد ۱۸۳۹و غرب هد۱۸۳ ؛۰یدشم
 دلدهنخ رات ۱۸۸ «بول وا باخت | ثوعبم ندنف رط

 مازتلا كنیموص مفانمو ؛شفغلو ىلوعبم كننطو
 هد رلتطن غیب ییدتسا دارا هدناو یسهعفادمو

 . .فرط تفو یخ .یدشعا بج ییهیموع راظنا
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 NN ۷ it ا تاما ندقلآ

 -وصخم كاسمو رکف « یخ رات رندنورژ » یکیدشا

 ناچآ نادیم هنعیاقو ۱۸۸. «كرهدبا راهظا ص
 هدروک ذم جرات .ردشفل و ندنرلیلنوق كا كیابسا»

 هبجراخ" هه هتنفوم ےک وک ناتلوا لک

 یجور كتئیه و «بولوا لخاد هلیتفص یرظا.

 ؛ شفل و هدنس هاثم

 الخاو هنماود كشياساو نما یمهنارورپ یاسا

 لوصاو نیلاوق .یدشعوط یر نماضرپ ًاجراخو:
 هنفل أضعا سلح لکش نوعسیس ات تثیهرادا

 3 شفت وا باضنا ندنفرط تا نو۲

 ۳ E یر كناضعا شب ندا فک سلجم

 هک ندناخاا ان ۳ كف اسناواق لارنح

 سیر هد ۱ «بو دیا افتک | هلیفلث وعم هداس»

 یفلروطاریعا نزسنآ فنویلوا ییولنانلو تهوکح
 دهسایس روما «كرهرو ییسافعتسا هدننالعا

 هدلازنعا لاح 7 هد« افو و £ ك > نوتبسپ

 تافلات یو ن راف شب ی .بواش 5
 نددلج زکس هدنایم وو یرلباتک هیاکعو هیخشرات

 «هدهسیا شما رشنو رررح یخرات یلنافع رپ بک
 یلاح هجئورث «بویغلوا من یش رب هننرهش سا"
 هدنگما نایسا ۷ هر هش «یکی می دلوا لزلزتم

 كلام هبلق ر سسعم كپ نیرامال .ردشماشای
 هداس ندا دوف ردق هنکرو تیاسنا «بولوا"

 ره كن هدافا جرف و ساس هدهحرد دوصو

 كلم نالوا مانا لسم و

 تا ارحاو

 هقرق ر تاتسح ماط ۶ ك ندنسەلج

 راز هلیساسح باق مدنکاعک ۷۳ حشرت هلق

 یشام هاك «هلغلوا كلام ههرهج ر يلع وسو فیطل

 زما قشع قاط ر « هرزوا قلوا قوشعم هاکو:

 یرلباتک هاکح شک ۱ «ندنغیدایفوا هراتشذ؟رس

 لفغ وقوایراما . ۰ ردنرابع ندر و

 .هنلوا ذذلت هعقدنوقوا رارکت رارک:و قج هیلیوط
 .ردشفلآ هلق هلتروص قح-۔

(Lambeth) ۱ i(یروس) كن هزناک زا  
 هبصق رب هجمرآ هلبتفو هدنغلتنوق ل ۰

 رهش . ردشهثیراق هنرهش هردنول یدعت «بولوا

 ۱۰ ۱۱۱ «بولواترابع ندنته> ب رغ كاروک دم.

 هسویقسپ « یداسیلک رب عنصم و كوي «یسیلاها

ave 

IO, 

 مال
 یهبیخ تاسسّوم قوچ ر و یار صوصخ
 .ردراو

 یردب هدنخرات ۸٩۱ «بولوا ۰

 ؟شلدنافبرشت هتموکح ندنفررط ( ی ) یهتلوسا

 یخد هنس ترد «بولوا ثراو هب ز هد ۸٩ و

 . ردشم روس تم وکح زکااب

 هک هسنارف ( (!lambe ) یوم

 ك(تسر) و هدن لابا هرتسلف ۱ كازبم ال

 ٩۱۱ ۳۳6 « بولوا هبصق رب هدنلاعت هرتمولیک ه

 -ردراو یرلهقیراف ضعب 4 رلنمرکدو یسیلاها

 هدزکدقآ (Larmpedousa) ا ده

 -رش لحاس كتتراما سنوت 99 4

 وا هطا كحوکر ب عبا هیاړآاتنا هدنسدش راق یسیق

 0 داد اب هیایهس و ۱۳۰ ات و «بول

 ول ۷ ه فن هطاامو هد هفاسم كاهرتمولک ۷ ۰

 یسهراد طرح ۰ ردعفاو هدنسلب ونح برع هرتم

 بولواهرتمولک ۰ بوق .ردراویلاها 6۵ ٩

 قرش « بولوا عود زم ربغو قانامروا قهج برع

 - ردراو یرلجافآ بورخو ريجا هلبرلغاب هدنفرط
 - ردراو یرانف هلنایل رب هدنجوا یرغ لاعش
 اغنم نوچ رل متم هقینل و ندنف رط یموکح ااا

 .ردشفل وا ذاخا

 ( شاقتلالمن نامثع ن دوغ ) 9 ٠
 ندهبامشع ءابداو ارمش ریهاشم | هم"

 كنلروع « مدلاح یغیدلوا لهسورب یدح «بولوا
 هداروا « قر«ٌنلوا لش هرمالاءارب هام ندنفرط

 تدوع هننطو :E ق كن ارگ وا یتعنص قاشاق

 نافعیلغوا نالوا یرد تەجر” یاصو ؛شعا

 . یدنا شلوا رادرتفد هدنرود دیزاب ناطلس

 فراخ هرکص ندکدتا مولع لیصحم هچرت بح اص

 هفوصا قیرط «هلاستلا هیراخ دمحا دیس هاب

 ¢ كرهدبا تعانق هلمش اہم دع اق رادقم ۳۶ « كل ولس

 رانا .یدنا شا تاقوا رصح ۱ تا او ماظن

 «« ءارذعو قناو » « «هبانداهرف » :یمهموظنم

 و یوک» « « نالاسو لاسبا» ۰« نیمارو هسو »

 ته »۰« همانرا » «« هناور و ععش» ؛6 ناکوج

 ماما لتتم ظ > « هسور زکنا رهش » 6 رکی

 را آ احا ناود» “¢ هیس راف تذل » ۰« نیسح

 ندنرللارف ایلاتبا (اصصاط»ج۱) ۱

E
 ۷ ea 5 1 
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 ی



0 
 «« ناساالاقرش » ۰6 لدنسح 9 :هدیسهروثنم

 هجرت » « «ىلرقلاسيوا ةقنم » ۰ 6 [:ترع »

 حرش» 6 هوبللا دهاوش هجرت » 6 سنالا تاعفت

 ۰ » سلا ءامس| ءارعم حرش » < «ناتسلک هحاسد

 و « فت اطالا عمم ۰ ۰« تأشنم » ۰« نازحو رام »

 «بودیا تافو هدنخرات ٩۳۸ .ردنرابع ندهراس

 : ردندنر مش !*هلج ملطم وش .ردنوفدم هدهسورب

 ددمندمرازو هآ رلکلم هدکوک روشیرغاچ
 ددم ندمرارش رب هآ وب مدناپ هرلدوا

 كاد چ وا ندنسارعش سرف ۱ 9

 : ردیصلخم

 یرثک | «بولوا ییناجرج لصا نع ییجرب
 .امز هقوطس تاودو ؛شماشاب هدنامرکو ناسارخ

 هللا یلازع ماما مالسالاةجمح «بولوا ترهش هدنن
 لات هتناسحا و هجوت كکالا ماظنو ؛شعا تبحح

 یهدهفلتخحم مولع و نیم كب یراعشا .یدشلوا

 تافو هددنقرهس .یدیا بسانتم هلرعش یرادتقا

 :ردندنسهدیصقرب ت ییا روش دعا
 لجج مرا دورف دیاش رک ۱ رای راید نیا تسه

 للم زا و موسر زا لاح اردعو بابر مسرت

 ربخ لیل زا دراد وکرثا ارقیفر عوج
 لخز دما یک و تفر .کرق لرم نیزک دناد

 رکا كناتس دنه( تالاجعیش ) ییینکیا -
 باش, ردام یرادمکح یلهد «بولوا ندنرهش دانآ

 تارف هراهج ودنه و ؛ شماشاب هدننامز كه

 ۲۰۰۰ یراعشا ناود .ردشفل و لونشم هلییلت
 .ردکن وات وش .ردواحقب ردق

 تیادوسب نونج لان ایپ تشد رک دوش
 ارتالانغ خاش ی دننام دروا دایرش

 هدنرود كهاش داب رکن اه> یسعچوا <

 وش .یدا مدا رب برشم ردنلق «بواشاب هدیلهد

 ِ ردکذ وا تب

 ناکداز ۲ یا دو تذل كرا ردنا تدل

 عا هتسنا دیع تذل نیا كرت نایادک ام

 هدنتلایا هرب كزىكترود (680:,1) هال

 هرتمولک ۹ و

 یسلاها ۱۰۰۰۰ «بولوا هبیصقرب هدنسفرش لاعث

 .ردراو یسهعلق رب یساو

 لیتا تناقسآ ( 1ع0هجان» ) ۱ “ل

 كنس هرب زج (قینیترام) ندنریازج
 ۳۵ ك (لایآ ور تروف) و هدنلحاس یی بونج

AVE نا ل 

 1 ٩۰ ۰۰۰ «بولوا هیصثر هدنسقرش لاعش هرتهولک

 ب یساوه نکآو تبنم كب هدنفارطا «یسیلاها
 .ردراو یر هش راف کش ددعتهو یرارب رغ آ

 ي ال زدن فل وم هاشم( 5
 هد ۱۸۵4و «شواع هدنسهبصق ( ولام تنس )

 «نکیآ شلآ هسرترب هنارادند ادتبا . ردش | تافو
 «نزسقموقوآ یشرب چھ یاتم ههه ذم روما هدمب

 اتک تب هنافتشک رب نانلو قیجآ ائاد نوعسیدنک

 -ولعم بسکو لیصحم زسهحاوخ «هللا هعلاطم ینرلب

 .ندنفرط یردارب نانلو سای هدعبو ؛شعا تام

 تا «قرهنلوا ملعت هییهذم مولع هو لک

 تم وگو اوا لخاد هنایهر قد رط یخ د یک

 هنابصعتم راد هنقوفت ههبناعجتموکح كن هساحور

 .تموکع ب ندرلنوم «بوزاپ رلباتک قاط رب
 یرلب اتکو قفل وا سبح «هلذفقوط هنعفانم کی همناعسج

 .یدیشلوا راجود هتاز ام ضعب یک كلدیا هرداص«

 ندنفرط یسویقسب شاب سراپ كنباتک رب تیامن
 .نالعا ههیاحور *هرادا «هشرزوا یسشلوا منم

 هب ه دی دح راکفا ارابتعا ندنخرات ۱۸۳۰ «هلتموصخ

 هنیرشن هدنملع هقبتع لوصاو بهذم «بولوا عبات
 .قوچ ر دض هنابط نابط هلبراثآ کسا «قرهلبیوق
 قهرادا لوصأ هد ۱۸5۸و ؛شعا فیل رلباتک
 . یدا شلوا لخاد هتتبه لکشتم نوجا یا

 نیبآ و زساپاپ یسهزانج «هرزوا قیصو «هدنتافو
 . ردشلر دلاق نزقغآ وا ارجا بهذم

 Nor كلهآ هدناو ) Lamia ( ۱ امال

 نوشز هد ص لاعث هرتمولک
 هدشوبتف هدیرجا هرتمولیک ۸ ندنلحاس یزفروک

 «بولوا هبصق رب یزکم كالا هدنکوف عم

 .یم هءعلق رب ۱ هدهب سوا «یسلاها ۰

 هورادا .ردراو یسهووارب تبنمو هصشینک ,دنکواو

 4م

 هجایوروآ «بوئلوا هيم ( نویز ) هدننامز هباثع
 . ردفورعم اهدد هلعسا وب یخد

 دا ات رزخ رګ ا دالب

 .هدشرق دارد ین ناوالا تاو ل

 ماوقا نالوا شعرا هدنتهج وا «بولوایعسا
 ,یغیدلوا ذوخأم ندنمسا كنموق ( نالا ) ندهنارو



 تر ۱
 (نالع) ماوعلا نیب یوج توقا قح .رویایشالک ۲
 4: تام 4 نالآ» ] .رو دیا هوالع یکی دلسد

 ۱ [ -هلروس تمحارص

 روا د ع 1 ب قرانال | هدهبح وقسا ( 1,3 rk هم ۰

 ی زک قلتو هدن رق تك مس هژالش ی رم هداق و

 - .ردراو یبیلاها ۱۱ ۰۰۰ «بولوا هبصق رب
 تمول کاو ق

 «بولوا

 . ردراو یرهق راف قوح

 9 1, 00۵16 ) (JAJ ما! -*

 E ۳ ۳ ۱ قاد

 ل e هکنلف هدنسدفرث لاعش هرتمولک ۰

 نونل [«بولوا هبصق رب یزکرم كتموکح كچوک
 .ردراو یسالاو ییدعم

 | وادنال

 ۔کےسا ضعاو یسیل اھا Ve «بولوا هبصق 3

 .ردراو یلام
Landsberg تاپ هبس ° ٠ 

 e ۳ ۱ عرسد ا

 قرهلوا هدنسدقرش لام هرتمولیک ۷۹٩ كتر وفق

 ۲۱۵۰۰ «بولوا هبصقر هدنرزوا یر ( هتراو )
 «هخوج «دغاکو یسهناخبح «یسهاخراع «یسلاما

 تراجتو یرلهقراف هرتاسو رلشاف یلقوماپ و یلکو
 . ردراو یه رخ

 كج وسا ( 1200۰16۲010۸ )

 هد.نتل اأ ( سوهوملام ) بورا
 قرهلوا هدنسب رغ لاعش هرتمولک ٤ كن(. ومل ام )و

VANO NEEو ناد روک «یسااها  

Landa u )تي هربم-آ ەدەز واب )  

 و سس رع توئح هرتمولک ۰

 . «بولوا هبصق رب هدنسیقرت لحاس ك( دنوس )
 كوب .نوئو «تناف « رکش و یباها ۰

 « یر هناخاب د هلن را هةر اق هاو تاحوسنم

 یراهاک سد ص وصخم هنلاعا لافسو یرهناخککود

 .ردراو
Lands ( ) ك هرواب 

 یراقو
 را هدننسیقرش لاش رته ول ۰ ك( حلوم )و

 ٠١۲ «یسهعلف «یسلاها ۱۰۰۰۰ «بولوا هبصق

 «یساسیلک رب كوب نالوا یناکاچ كسکوب هرتم

 هدتنتلاا هر واب توب دال

۳۹/۵ 

 قتبج قرش بونج یرب ( رونآ) |

 نال

 ۰ ردراو ی.ورتات كوو «یسهلاخاییک «یسهناطتک
 .ردشفلوا لقن هضنوم هد ۱۸۲۹ یاونفلا راد

E —5 (خابنخار) و هدنتآایا هبزلیس  

 ۶ مرتمولیک ٤
0 

 هدب ال

 تراءع ندرلموف دا رم ثكنسطارا «بولوا هطخ

 هیصف ر هلعتا و یخد هدښ رع

 درو ییللاها
 لحاوس هنارف ( ۸۵65 )
 ر  هدنسدب ودح مق كنس هب رغ

 ندهنوقساخ هلمتف و . ردف و رعم هلبسل وا قاروحو

 یکدم .یدیا مسقنم هغ وشو 4 «بولوا دو دعم

 لخاد هتلإا نالوا یانمه یمظعا مست هدلاح

 هنتابا ( هدنورژ ) یسلاع* یامزم زکلاب «بولوا

 - رد ات

ai اف (Dêp. des Landes قلا 

 «بولوا 4 لآ یبرغ بونج كل 0
 «سرژو هنوراف عم تول 303 «هدنورژ الامش

 ۳ نم یو بز با رب شا ماوس
 q4 ی هڪ س ا 23و هلا یسالطآ

 یبلاما ۳۰۹ ۷۳۲ ۰ بولوا ی

 لا رد( ناسرام هد تنوم ) یزکم .ردراو

 ندرلموق كرع* یمظعا مق یهدنرل-دهج برغو

 لوج نوتبسب امدتم رار و
 یرلجاغ | ماج ۰

 هونشل وا تنم لیخ ی ریدر وط چک

 . ردرادلوص اهاتشا

 « بولوا ترابع

 لس رف «نکیا 3 قاروجو

 رح كرلموق

 هسیا فرط قرشو بواج
 اوراو قش

 ا .ردراو ید یا چاق رب رکید «بودیا

 .ردهراسو نارفص «موزوا هللا هبخذ یلالوصحم

 -وطیل «سرم هلندعم ریمد .ردلوبقم كب یرلبارش
 هراسو هنالوج و «یغار وط نا-رو «یثاط ایفارغ

 روبطو یر زوهواع هل راریکس .ردفوح یراقاجوا

 یمیانص لشاب .ردر ومشم هدیلاناوم> وآ هلیس هبتب

 ندنرلنامروا ماچ ندا تس یتسیضارا شکا
 زوموطو ندنجارخا راطنم یلتاک هلیعطق هتسارک

 رو ماج «بولرا ترابع ندنراضعسا یسهمر دصاب

 هب اضق ۲ تلابا ::ودواو هد یرا هن اب د هلب را هق راف

 .ردنواح یاد ۳۳۳۲و هيجان ۲۸ «بولوا مسقنم

 -ازح ه رانق اب ۵ ۱

 ۳ ب یر تورساال



 نا ل

 .ردعقاو هدنتهح قرش لاعش تیهروک ذم عمت

 ۱٩ ۰۰۰ «بولوا هرتهولیک ۲۲ يا ۰۰۳ یو

 .ردیس هبصق ( هژیکت ) یزکم .ردراو یسیلاها
 كانت شهد هدنرات ۱۷۳۰ .ردیاکر یسضارا

 .ردراو ییاکرب رب شمالتاپ هلتروص رب
 هحورا كابل اتا ( ۵ ها

 نا رو رسا رو | واسال
 «بولوا هبصق رب هدنسیفرش بونج هرتولیک ۰
 لوبقمو یر وکر کسا « یسیلاها ۸ ۰
 .ردراو ینارش

 یراق كیهسنارف ( 1308165 ) ۱ هد خال
 ك ( تناوموش ) و هدنتلایا هن رام نج

 ر یزکم اضق هدنسیقرش بوج هرتموایک ۵
 یلخاد «یناماکعتسا «یسیلاها ۸

 یسهسردم صوص هنادهر «یتکم

 «بولوا هبصق
 «یسهرافتتک <

 یر هش راف او موم :هکرس هلرلق اج روهثم

 .ردراو
 ریهاشم هسنارف ( ا »عااد ) ۱ ۱ شال

 یدقلماسر «بولوا 'ندننارورنه ) 7

 ترهش بک هدنلع هقیتع راثآاو هدنقلک اکح

 «بوغ وط هد (شرالد تنو) هد ۱۷۷۷ .ردشعا

 .ردشقار راثآ قوح رو ؛شغا تافو هد ۷

 دیر ندنفرشتسم ریهاشم و درو تیم

 هد ۱۸۵ و ؛ء E ۱۷۸۸ «بولوا

 را چاق رب ندنرلب اتک میدق دنه . رد-ثعا تافو
 . رده ربم كريم

 هلن ال

 قرش ۳ .ردشعا تافو هد ۱۸۲و شه واع

 ةنسلا هدسراپ تدم رب «بودنا لیصحت یرلناسل

 کا یرطن شل المو یس راف هدنیتکم ه.ق رش

 .هبرکسصو هیکام "هرادا لوصا كک)روعو ؛شّعا

 درج ر رات | ضع) نده دنه هلبات رب هدنتح یس

 رهاشم هسنارف ( 198۱6 )

 هد ۲ «بولوا لدننف رشتسه

 قرهلوا ههجزسنارف ندهجراتت ك( تویمآ )و

 ندا یاتک تفل یفیدلوا شعا بیرت

(Lancaster) IVSلامڈ تان هرتلک |  

 ۲۳ كرتسچام هدنتهج یبرع
 قرهلوا هدنسس رغ لامس هرتم واک ۵ تي هردنولو

 هدنرزوا یرهن ( هنول) نلیکود هنیزکد هدنالربا

 ۲۵ ۰۰۰ « بولوا ریش رب یزکرم تلایا مقاو

۳۹۷۹ 

 ۶ ییا رلاچ قوچرب عبا هلن |

 هرات او 1 رم د ss ریمد « یسل اھا

 او معشمو هفلتخم تاحوسنم ی قوماپ

 كرهش هدرهن رارواو كچوک .ردراو یر هق راف
 | هرتمولیک ۸یرلکوس «هدهسرویقیج ردق هنیرامتخر

 .راروروط هدنسهکسا (نوسالغ) مقاو هدیغاشآ
 رو یرنتکم ددعتمو ی هناحراعت دانم هاتف و

 امور «بولوا هیصق رب سا .ردراو هدیهاضتک

 .یدرونلوا هيم (موقوجنول) هدننامز رلیل
 . نمی قلإلا یشاقال هلرکید مانو رت-اقال س

 «قرو ارش < ( دنالروقسو ) الاش یفلتنوق
 طاحم هلیزکد هدنالربا ابو هلبرتلایا ج ًابونج
 مق یهدنلخاد دودح و «بولوا

 زرفم نوتبسب هلیعما (سنروف) هدنتهج ینرغ لاعت
 اقرشو ) دنالربموک ) ارض هک «ردراو یسهجراپرب

 رب «هدلاح ینیدلوا دودحم هللرلتلابا ( دیالروقسو )
 ۰ ردشمرک هنسی را دازکد هدننروص هر زح هبش

 .ولیکم برص 4۸٩۰ یس ەس ةحاسم كلایا نوتب
 «ردنوکسم هلا لاها ۳ ٤٥٤ ۰ «بولوا هرتم

 «بوشود یک ۱ هنشاب هرتم ولیکم ب رس زه هک
 1 زکرم . ردیر نوکسم كا كنەرتلكنا
 تلابا «هدهسیا و شود ندنتسمها A كج وک

 مسج کیا يک ( رتسجنام) و (لورویا) هدناخاد

 1 تراج كو- كب یر. ره هک «روینلو رمش

 ماطر ناک ندهیجوقسا هدنسبقرش 2 . ردب زک

 2 ۱ ۱ ودل بشت رلغاط
 «بولوا قاقاطب هلدتفو هسیا ید رغ مق .زامراو

 ورو نادبروو ترابع ندرلءهووا شلدوروق
 ینراهثاعسم تانانشهوروح نالبنالاوق هنر تاف

 «بولوا یهضراع اهد هسیایمسق ساروف .ردیواح
 هرتم ۸۰۳ اط كسکو كا هدتباروا 1

 یراره هنولو هرو «هلسر «یسم .ردهدنعافرا

 ؛ردبا اوراو
 رلعاخ نوزوا ك هدن رل صنم هد ی درد كلر ولو

 قوچر,كنلحاوس هقشب ندرلولخ و .رودبا لیکشت
 ی-اوه هدنرلتوج .عفل .ردراو یرلن اعلو یوق

 بوج و ب نالوا برق هلحاوس و قوئوص
 . .ردقوچ كي یراروماب «بولوا لدتعم هدنرلتهج
 ترابع ندقرلابرپ ترس «هدهسیا تبنم یغاریوط
 رب هیلع اش .ردروز یییخ یلشبا «ندنفب دلوا

 هقشب ندنمظعا



 | E یا

 «هدهنیا هدنلاح برو و یعرم لا یمق دو
 . رد :تعف وا لیوح هب هلرات «بولیچآ رك ند

 «بولوا هدنتتسن 15 هدزو یمهعورم *یخارا

 هرآ هدجرد یعکیا فالو ىلوصع یجنرب كا
 : ردهزاسو یادغب هدهحرد یحمچ وا و

 ۰.۰۰ یبهبلها تاناوبح

 ؛توس .ردترابع ندرکس ردق ۰۰۰۰و قوق
 لا كنکام نکل .:ردفوخ أ رين و غاي

 یونس « بولوا ید ەم روک یلورت مین :م ىج رب

 . راقیچ ردق هنالئوط نویلم شب ۳ یرکیآ
 قوما یک هعصابو ز .ردقوج هدیرلن دعم ریمد

 - وا یرب یجشرب ثناند نو تلایا و هجا وسنم

 هک زویترد هدنسهقراف زواج یکیب یییآ ؛بول
 هاو كرب رار ذا لاتعشا ل

 تالآ راسو رهنکام فاتخ ندرمد ل8
 كب یراجو عیانص را . ریلساي د تاوداو

 .ردنرلیا

TEYا  
 (هنناولناب) تان هم. كلام

 بونج هرتهولیک ٥٥ ك (غروبسیراه)و هدنت روهچ
 كنرلعخ لو ریمد قوحر قرهلوا هدنسیقرش

 «بولوارمثر یزکم یقاتنوق مقاو هدنمطاقت هطقن
 .هننک ام تعارز «هطلاب «كدفتو یسلاها ۲ ۵ ۷ ۰

 تاجوسنم « قبوموفول لو ریمد « هبارآ «یرا

 ر دلمکم تب یکم .ردراو یرله ر اف هرااسو هفلتخم

 «بولوا لودح ر ماص هعا اهن ریس ردق هزل د

 هن وکن دنوک «هلغملوا كلشيا یخد یسهرم تراجم
 .ردنالا یمظعا ےق كنسیلاھا . ود هدکموس

 كوك قوج ر هلعسا و هدهروک ذم كلاع --

 .ردراو اهد رلتلتنوقو راهبصق
Languedoc 2تي هسنا  

 بونح ا قودکنال

 هوحاشاب
  Xiaرخ بص « ۰ ۰ ۲۸

 كن_غامرا هنور «بولوا ی.هطخ رب عقاو ه دنتهح

 هلسلس هنری هوب یلحاس زیکد قآ ندنرانک غاص
 ؛ یدرولوا دتع ردف ها رق یرلکتا كنلابج

 كچوکی کیا مان ینلتوق (آوف) هلا (نولیسور) و
 لئاح هدنسهزا یسهلسا هنریب هللا قودکنال هطخ

 . یدبا یرهش (هزولو ) یزکرم . یدرولوا
 هیق یکیا هلرلتسا قودکنال یراقو و یغاشآ

 ر ےک ےک 0

AVY 0 

 .یدیایواح ین راک دکب هرد قوچر, ؛بولوا م
 یراقو «دراف «هدوا «هشدرآ : : و دیایسق) 9

 نراتو هرزول « هرآ ول یراقو «تلوره «هن وراغ

 .اوس زکد قآو هنسارج هنور .ردوقنم هترلتلاا

 ( هوس ) و ( هراوو) رولوا دتم ًایزاوتم هنلح

 ونج یاهتنم «بولوا یرلغاط هرص یکیا هلبرلسا
 هروینلو یراکتا كنسهمیظع ًهلملم هنریب هدمدنن

 1 یمظعا مق هلهجو و

 یسالطا طع رح هدننرط هتوا تهروکذ م لاج

 هنیرهضوح (هنوراف) و (هرآول) مقاو هدنسهلام

 یسهراج هایم نعبر ولیکود هراقامرا وو یرارب عبا
 «بوا وا فلتخم هروک هنءافنرایماوه .ردراو یخد

 .ردقاعصاتداع هدناحاوس هلهو هدنسهل ام زکد قآ

 و یعرم هدنرر ناغاط . ردتبنم كب یغاربوط

 هطخ و .ردروهش« یرلغاب . ردقوچ یرانامروا
 ( هايتس ) هدمب و ( هژنوبران ) هدننامز رایاامور

 کام هدیدالیم نارق یعشب

 ( هوغ ) هلتبسن هتیرلیدنک رلتوفیسیو ندبا طبض
 - ام هدیدالبم نرق یجنزکس .یدرلشمر و عنا

 كلام تەم زا, ۰ ۳۹ هيلا كمالسا نرده

 اصردت ا ندقدلوا لخاد هندادع هیمالسا

 دادرتسا ندتف رط نالراش و نیرو لئرام لایق

 .هفود (هسافنشتش) «قرهنلوا قالا هنتلود قنارفو

 دار هدیکو ؛شفلوا ذاخلا هزاتع تلایا رب هلیمات یل

 نرق یعچ وا نوا . یدا شا لالقتسا ی

 تیهسنارف تو وا را < هنارف هدیدالیم

 هلتیسا هنناسل ( قوا ) نامنلیوس هدنتهج بونج
 تالیصفت هدایز] .ردشفاوا هیعن (قودکنال)
 هنسیماسا تنالاا ینیدناون متنم مولا نوجا

 ۰ نت

 «هدهسیا هدنسهل ام زیکد قآ

 یدشنل وا بید

 [. هلروس تعجا ص

aتوزوا» یی  

 ماد تفز اد هر ] دالکنال
 یلحا س قرش بونج ها (هنویف) هلرخآ

 «بولوا هطارب نم هبهریزج و و
 هدنک | هرتموایک ۱۲ ندنسهرزج (دنالال) ًافرش
 هلک جد ( یاب دنالک: ال ز هک «ردشل رآ هلزافوب رب

 هن ویف دم هلیسیدنک ندنتهج برع .ردفورعم
 یر هطآ (ورا) هلا )4 دست ) و یسهر,زج

 هاو هدش رق

RANدو راط اهد قوح هسا زاف»م نانلو ۲۵  

 اه تیر ی توت ما



AS 

 یون هبونج ندلامش .ردیواح یراهطآ كچوک متاط
 یبهرتمولیک ۸ هدر رب چه کا «بولوا هرتمولیک ٤

 ۳۳ یسلاعش یامهتنم .رونغا 2
 و هدیقرش لوط ۸ ۳۵۰ ۳۵۳ هللا یلاش شضیع

 ° ۷۰۲ هلا یلاعٹ ضیعه ٤ 4۰ یسییونج یاتنم
 ۲۸۸ یر هس هحاسم .ردعقاو هدیقرث لوط

0 
8:90 ۳ 

 .ردراو ییلاها ۲۱ ۰۰۰ «بولوا هرتموایک عب رص
 كن رب كسکو كا. «بولوا جوقم زآ ىسيضارا
 تبنم یغاریوط .ردراو یعافترا هرتم ٤۸ قجنآ
 .رولوا لصاح هراس هلا ریونکو هربخذ «بولوا

 لتیلک یسل اھا . ردقوح ہد یرااع م هل رلز امروا

 زکاای «بولوا زود یلحاوس .رارریدشیتب ریفیص
 نالوایزکسم .ردراو یوق رب هدنسیبی لحاس
 .ردهدنسب رغ لحاس یعهبصق (غنیبوک دور)

 هزلاسنکناال

 هرتمولیک ۰ اا هدنغاعس ( تروفرا )
 هدنرزوا یر (هزلاس ) قر هلوا هدنسس ع لامش

 «یسیلاها ۱۰ ۵4۰ «بولوا هبصق رب یزکم اضق
 .هش را" هعرز تالا و هخوح هلیکلا ر ونکو دو

 هلیس هندعم هایم للزوط و یلدروکوک هدنراوجو یرآ

 .ردراو یراهعلباق

 اش هاو ]رج ع6

 1 * ءبولوا 7 | وکنال

 . ردمقاوهدنل اش زار تلخ یلاعت ضرع

 ریو طاع هلرلقج هطا و رلابقو ییتنقیج یرتنریک كی
 . ردواح یرلنور و هر زج هبش قوح
 ٩۰۰۰ ۰ بولو! هرتمولیک مب رم ۸ یسهیعتس
 در ہم هللا یلاها

 E رضا ۵5

 كب 0 ۱ سوال
 ا هراهووا روتسم هلرلتوا ابق نوزواو عساو
 هدایز كا رس و ال ناب رو ندنف رط رالوس

 وا لاسو هدنکلاع نیتنجرآ «ایابزارب «الئوزو

 واو

a رم 

 . ردعسا

 .روینا و هدرلتهج
 یو توقاب یغیدلوا هرصق 5

 یتفی دل وا هدور 4 نودا رک اد ۱ هجوال

 < ناس
i> ) 1۸0-1۲وا  

 و ون ؛بولوا ندنرع راش /

eهیسورب . 

 ٠ كابا

۳۹۷۸ 

 یغاتروا هلجوز هجرت

 و ۱ ل

 ۲ ۰ ۳ ۲ ۰۰ دالبلالق «قرهلرا لوا ند
 یخد و « بودنا سیردت خانت . ردا

 هدرلبلاق هو ین راش لک کم دقم هناند یک ساروغاثیف

 هنّژات ) .یدروللو هدنسامدا كا د ین کی داک

 راو قیلأت 7 هلساواع « لوا لتع » ین ( غنک

 . رددودعم ندنس هس دم 6 زايا هک «رد

 ۔وا رم هدنیچ مویلا هک «رديسسؤم كبهذم رب

 ههجزسنارف یناتک . ردراو یرلعبات قوچر «بول
 a را هجر هني ران اسل اور وآ او

 ۔ادمکح هو دک ام (12011) ( هکیدّر ال

 ]1 )سلف یر |
 هرکص :ندننافو ۱ او یهحوز تل وا

 .هدلاو رواقن سوقفاس نالوا یرادمکح هبروس
 -ر دیس

 رکید 2

 كس وشت سخویتا
 ندرلیقفلس هن یخد هک دّوال ۳

 « بولوا یساحوزو هررشمه

 سخوسیتنآ :هلا سوقینیاق سوتفاس ندموقم
 یجوز «هرکص ندقدلوا یلغواکیآ هلبرلتسا سقاریه
 رم تا لاو نروس تموکح هدرصم
 قیلطت یقسیدنک «هرزوا كجا جوزت ۳1 ( هکعر )

 هبح اص .یدبا شلیا جوزت رارک# ارت ومو ۰ شعا

 لغوا ۰ درهرردشا لت

 ىا رم و ؛ كا داكقأ هتخت یموقفلس |
 لوا 4 سس IE نددال.م تحروا سوبلطب

 عطا لقا لبس دنک

 هدعدق نامز ۵۵

 E 2 هنکی دال

 هرلنداق ضمب هدنعما ( هک دوال ) بوسنم هنن را هلئام

 .ر ومعم لا .یدنا راو همصقو رهش چ ر بودم

 ۔ةفآ هک «ردنالوا شفل و هدنسهطخ ایرف یر

 قرا  ندتفرط کیت هجرتلا
 (موتیلدآ ) هلغا وا عقاو هدنرزوا یر ( سوقیل)

 و ( سلوپسود) ۰ یدروناوا قیرف هلریمت
 ۵ كداليم .یدرونلوا هرس کا سآ ور )

 هدعع « بولوا بارخ ند طرا تکرح هدنخرات

 نطنطسقو ؛شفل وا ربم# ندنفرط ( لروآ قرام )
 شفلوا ذاا زكرم هنتلابا ایجرف دوس هدننامز
 ۔احور ساج رب هدن-یدالیم ر ۳۰۲ .یدیا

 -الم را ۱ ۰۲ .یدشلوا یداتعن الحم نت

 <قر هنلواب رو طیضندف رط كنلروع هدنسید

1 
1 



 و | ل 3

 ندا یهارخ ۰ ردهدنلاح هارخ ندتنو وا
 نا (راصح کسا ) دعا یلزکو كتتبالو
 [ هلنروب تەجارم هعسا و | ۰ ردفورمم

 هک دّوال) :یراروهشملا هرکص ندنوب س
 یسجرب هک. ىدا (هرامدآ هیک, دوال) و (هتسو-هوق

 هبراعسا ( هیقذال ) ییعکیاو ( قیدال ) مولا
 5 [.هللر ويب تعجامهرلع-ا ون ] . رار فو رعم

 تر هه كلاع (12 ۲۳۵۸۵۸ ۲
 1 ان ۱ هساروال

 وا هدنسییونح قرش هرتم ولک 4٩ كن( هقبو )
 یزکم قاخس هدنرزوا یربن ( ساناق ) قره
 «یلوفلاراد «یسدلاما ۱ ۰ ۰ ۰ «بولوا بصق رب

 ۱ لزویک EE لئام 2  «یراتکم دود در

 | راج كلشيا و لو ریمد «یسهرظنمو عقوم

 .ردراویخد هبصق كج وك

 یاقب مآ و ۱
 هشوه رو

 وهم (ور )

 «هلا یلونح ضع ۰۲ هک «ردلوک رب هدنتیر

 ۱۳ یو « بولوا مقاو هد رغ لوط ۰۰

 ول یر (آوغاروناوت ) .ردهرتمولک ه یاو
 ٥۰۰۰ سا ون هنن مدن ران . راقبح ندلوک

 .روینلوب هبصقرب عماج یبیاما
 هدعدق نانو ( ۰

 ونح یا EO ۰ ۱۱ مو روال

 -ارطا «بولوا هیصقر و رح لحاسو هد

 ذم ندعم . یدبا روهشم هلدعم شو یهدزف
EEردشغل وا اد هنحارخا ندنکی اا . 

r 

  ( | 0هنرب ) و هدنسهیحان ( دوو (
 ( نال ) قرهلوا هدنسی رغ بونج هرتمولیک ۸۰ كټ
 هدهناسم كلهرتم ولک ۲ ندنسلاعم لحاس لوک

 «یسلاها ۳۰۱۸۰ «بولوا رهش ر یزکر اضق

 «یمهببع 4 دادعا «یتکم جارج نف «یسایمداقآ

 هاجت ی راکم تلف او یمیانص بتکم

 راد رب صوصخ هراروک قرهلوا یواح یتکمو
 و یسهناخهتسخ دام ههر وسا نوت «یسهزجسلا

 و یدلج ۸۰ ۰۰۰ «یزییع هم
 هللا مر و هقیتع راثآ «یبهناختک یواح یاسر

 جاق

 كونج

 | كەر وسا ( آعدعحع»و )

 وا ل ۹

 یرلتعج هیهیبط مولعو حیرات «یهزوم یعیبط خیرات

 هبهراسو تاجوسنمو هکایجرهاوج «هکلیءاسو
 و عقوم ۰ ردراو یرلهقیراف یلیخ رب صوصخ

 « یسروکرب نوزوا «بولوا لزوکك ب یسهرظنم
 هردراویس هءنصم 4. هنا ددتم و لنوت ۸

i e كنج دنه (Las) ۱ 

 یمظ۶ا مق «بولوا رب رب عساو س

 لب ندنکاام مانآ و ا یمس# رزرو مایس

 هد یس اها «بولوالقتسمسعال)هدتققح «هدهسیا

 هیسنج ندن_هبنل اها هزوک ذم ءو رواعم كلام

 ونیعم هلیماع یدودح كسؤال .ردیلقرف نوترسب
 ضرع ۲۱۴ هلبا ۱۵۴ ًابیرقت «هدهسیالکد مولعم
 هدنرهرآ قرش لواط ۱۰۵۳ هللا "+٩ و لاش

 مق هلنسهحوح یغامرا ( غنوقم ) «بولوا دتم

 قتسالعا مت گانه و, غامرإا ) مانم ) هلمظعا

 هنیچ الاعث «نامرو مایس ابرغ هلهجو ونو «یواح

 یخد بونج «مانآو نیکتوت ارش ( ناتنوب) مبات
 یس طس هاتف: EE ES هل کا ام ج وبماق

 e a «هدهسیا لکدمولعم

 کیا ر یخد یسیاها رادقم «بوناوا نیم هدایز

 صوصخاییع و هد رلف رط ط هدنراهدار نوبام

 ( سوم ) هدنسیل ام مف نالوا لوه زونه

 ىلقرف نوتبسب ندرلیاسوال لصاو فورعم هلیمسا
 ۲ ويلو رلیشحو ماطر

 دودح «بولوا قاغاطو كکو یسضارا

 یر داو ( غنوقم ) هلا )ما دم ) هدش رق یسهس وج

 4 كاا 5 ( یاب غنود ) هقرش ندبررغ را

 وا ۰ رراوا دتع لابج ههلسلس رب هلیمسا ( قاساب ) |
 تب اقا و اه هللاا رب یراق« ندار

 قوج ر « هرزوا قوا بضتع هنغامر | غنوقم

 E را
 كلاب « بویلوا یرارب زواح* یعافترا كل
 یقجنآ ۰ ردهدنعافترا هرتم زون چ وا کیا یغوچ

 نانو «بورآ عافترا «هعن داقبج یرغوط هلامش
 دا . ردراو یرلغاط كسکو كب هد رق یدودح

 هدنتیج برغ «بولوا غنوقم روک ذم یربن كوس

 (مانم) و یفرط یراقوب كانسارج ( تولاس ) یخد
 دارکو رلقامریا وب كرک . روینلون یمبانم كنفامرا

 هدنتروص لیس ابیرثک | راهنا قوچ رب نالوا یرلعبات

 ۔ہرتم ۱ ۰



 و | ل

 لیک شت راينا تعرس و رالالش قطر «بوقآ
 قجل آ یهدنفارطا یرارح هدنرناضیفو «ردنا

 -وا یبطیرفتو ییطارفا كب یساوه .رراصاب یرارب

 نرشن .ردعبات هراروماب و هنراراکزور مام «بول

 «بوروس مکح یوم قافاروق ردقهسیام ندا
 هرار انازمو ؛رولوالداعم ہرا كلا مزب اوه

 «بورتسوک ی راه جرد ۲۰ و ۱۸ هدنرلفرط رکا

 . راتیج ردقهجرد ۱۱ هدنرلفرط ضمب زکلاپ
 ات را اوه هسا هدنرار قلغاط كرل امش یاهتنم

 نیکنز كب هجم انان
 رلتوا هد ةع وم ا ردقه ره «بولوا رر

 زای « هده یا رکود یرلقاراب رلجافآ و «روروق
 هد صز نا هتروا ‹زامالشابر الشاب هغمځاب یراروماب
 یجنرب كا . رارالشاب هنعرز مخم لاها «بولود

 یدامنلیک | هدرارب قالوص «بولوا څر لوصحم
 تم عو رب رلک ۱ هدرر كکو هقشب ندجترب

 ینو رل لسؤال « « هلغلوا در ذل اه د 9 ید

 و فالو «یراد «رهم رادقم ررب .راردیا حج در

 وصح ییشاب كا ید قوماپ .رلرک ۱ ید هراس

 یراق: اهزگ و شوم و

 .ردق وح هدهحرد كح هدا 2 ران امر وا | عساو

 . ردن رس هزوک هتسهخرد كع

۶ ۱ 
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 و تاتابنرئاس راراب هنلاصعسا غاي اب و ابوو د ویچ
 یواحیابلا رکیدو رونک .ردقوج ید یراعثا
 هر راجشا یتیق راراب هنازوغنارمو هتسارکو یناتابن
 تعسو اهرم RUE یاراچ یک تچراط

 ۱ ر 11 ك مات هنر دن کات اھا هل ءسل هنسدضارا

 0 یرافرط رب کا « بولوا روم و عورزم یرارپ

 كرلن ويم « یلآ « سراب « نالبق ۰ نادکرک «لیف
 .روینلو هرئاسو یعاوا

 . ردترابص ندهملاخ*یضارا ۳

 | و ریکس .ردترابع ندزوک واو هدنام «لیف هععلشاپ

 یرباكب یرلهدنام .ردزآ یرازوموط هلبا رتسا

 هنیرلترص «بولوا یلجوکروا یرازوکوا .ردیلتوقو
 هل تاک یخد هدنلاح یاس روب . راردنا لج دلو

 ديص نوجما سيا” كركو نوچ رلتا كرك «بونلوب
 رار رب دشیتهد کج وب كمارادقمرب . رارونلوا ذخاو
 هنرلب دنک یدنک یراکجوب كرا ارثک | « هدهسیا

۳۹۸۰ 

  هرلیرپو نج ههدسیا نیدتم هند (ادوب) |

 | هسیا یمهیلها تاناویح

 دو 1 یرلهزوف یرلقداب هدرلن امروا

 ۷۹۹ .رلریراةچ كہا سنجرب یغاشآ

 ا م سلاخ رلیاسژال
 . یرلیوو «رریدک | ینسهرهچ راتات یراهرهچ «بولوا
 . راس یرلایس «هدهسیا كريس یرللاةصو هصیق
 هدهکاوکو نوک زود اهد ندنسالاها ییبج دنه

 یرابدنک .ردضاس اهد یراک:ر كنم رلنابا غاي

 یرلقل راک هلح زار ‹هدەسلأ رلمدآ مالمو نک اس

 «قرهلوا كسکو هرتم ىکا ر ندر .ردراو
 هدرلءقارب او هاخ باشخا ینبم هشرزوا راق زاق

 كر نوتبسب هد نااح تربشع «هدرلهسیا نک اس
 .ررواشاب هدنلاح هیحوک نالا یرلضمب بويعا

 دتم هوب یرارانک رهن یراهرفو هبصق رثکا
 لاها .ردنکرص ندرلهناخ طاح هلراهعناب و كريس

 «بولوایخد یراداقتعا هرایشیک و راسو هرعسو
 یوم .ردراو یرلنیداق ردا كليكهو قلزاب رع

 ندلب هدرلتداقو ندلاقشب رب هدراککرا یراباوثا

 «هدهسا تراصندناتسیف عو و رنازوا ردق هزد

 «تک ا عو رب یللوف راط یرانیکن ز دراککرا

 كج هتروا یرلسکوک یخد راسداق یلواو لاش ربو

 هدرلنیکذز زکلای جاوزا ددعت .رارییکیغد كلي رب
 یک رر یر زکآای كارل راق

 یرلتالایم قوج هسو+ E راساص عورشمو

 ندیدق یازج رب یئزج یسازج كانز «بویلوا
 هلوک «هدهسا ا ]دع تراسا .ردنراع

 9 تعارز .راردنا هلماعم نسح هننرافالخو

 هرلشداق ارنک | یرلشیا یهوقوطو كم

 لونشم هلقلیعقبلابو ینابجوآ قجنآ یراککرا «بولوا
 مایس كتیرلتاسل .راروروط لبنت بو «رارولوا
 . ردراو قرف زا ندنناسل

 نکل ۰ بونأوا ارحا

Laomédon (۱ ۰ 0یرادمکحآ ورت  
 «بولوا 0 )| نودمژال

 اوک ۰ ردرومشم هلسغل زسافو هدهناتو ریطاسا

 یملا زکد هلا ( نولو ) نالوا هانک ندم

 «هدنرلقدنلوا درط ندکوک ( نوتب ) نالوا مز

 هغعاب ىر هماتو روس تا ور «بولک هتنای كيوب

 هل قفتم هدنکوص « هدهسرلشعا

 یابو نولوآ «ندنکندمرو یرلترجا زالوا

 مدراب
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 نودموالو رکا طاسم شام نا_هغط نوتنو 1

 زکد رب یی( هنویسه ) یزیق
 ؛راشعا ناس یفیدلوا هراچ هقشپ ندقع آه راواج

 تا لزوک ییا نوا.( لوکره )بیت نا

 سیاخت ییزیق «هلبا لتق یراولاج روک ذم هدنلباقم
 ییدبتا دعو هداکو نودمّوال «هدهسیا شعا

 طرص ینآ ورت لاوک تره 2 ندنکیدمرو یر آ

 زکلایو «فالتا یندالوا و ییسیدنک «هلسرخ و

 دامقا هت هر تلب وا «قرهقارب غاص ی( ماير )

 1 عا

 ۱۳۱ كسرا هدهسنارف 00
 ( هنسا ) ی 1 را نوال

 یدلاها E ۳٤ هبصق رب یزک  كنتلايا

 یسهزبسلاراد «یسهناعتک «یتکم یلخاد «یناماعتسا
 .ردراو ییراجت هج دلوا هلیسهقرباف چاق ربو

 یک مظاما ( Lavoisier مت

 ۱۷ : 7 0۶ هبداووال
 مولع ندکچوک .ردشوط هدسراپ هدنخرات
 یسایمداقآ نونف هدنشاب ۲ ۵ «بودیا لیم هب هع

 یربم كون y و ؛ ششلوا لوىق هنغااضعا

 « هدنتهحا رم هرلذهاک

 یهدا راک نف «بولوا راومآق هنسهرادا تالءفح

 .یدشلو نادبم هتسطن و ارحا نس هرن ظن تامولعم

 ته وا دلوم یهداوه كىلە قعا هد ۱ ۷۷ ۵

 یتغیدلوا لیصاح ندنسهیوییگ بیکرت هلرامج ناناب

 : شا دن هک رود زر ا «بودناتائاو فک

 . یدبا شما فشک 7 كيوص هد ٤۱۷۸و

 9 هلا و و ( نووک ) هد ۷

 .یدشمالشاب هح و لیدعت یهبویهک تاحالطصا

 هبایک «هلماود هتآ ارجاو تاقیبطت یغد قدفرط رب
 .ردشغا رلتمدخ كوس هتعارزو

 هد۱۷۹۳ «هلیسهنام قملوا یرردم كکلتفچ یریمرب
 تهفرع مک «فیقوتلاب ندنفرط نایصع بابرا
 قوح رب .ردشفل وا مادعا یسهنس ۱۷۹ ٤ هلرارق

 نوجرالاک | «بودیا تبشت هب هينف تاقیقحو تافیلأت

 «بویلوا عومم یساجر ك یک دتیا باط تلهم
 چاق رب اد هیهیعیبط تمکحو اییک .ردشمل اق مامان
 هدنخزات ۱۸۱۰ یراثآ. تاتیلک «بولوا وا
 ردشفلوا رنو عبط هلتلود فراصم

 درج « اذه عم

۳۹۸۱ NG 

 ( نرات ) كنەسنارف به وال

 هرتمولیک 4۰ تن( یل )و هدنتلایا
 «بولرا هبصق 5 ع دگر م ات هدنسدب یه بوئ>ح

 كيباو یسهاضتتک «یتکم یلخاد «یسیلاها ۷
 -ردراو یرلهش راف

N۱ 1 کیا تا بوقەل  
 ند ( ال ) «بولوا یلغوا یحجوا | یوال

 ۱۹۸۰ ند ۲۷۲۱۷ دالبلا لبق .یدا دلوتم
 ٩۹۱۱ ند ۱۷۸ هروک هباسح رب رکیدو هن رات

 ترضح رمعم هنس ۱۳۷ ك دهنځرات

 هدرا او سوم .
 سدةهضرا . . رد رصعم هنلسا تاپ

 هر

 ۱ ردنسالعا دج تن وراه و یسو#

 كيوب هساحور تسایر
 هجرآ هناسن یوال هدقدنل وا ےسقت ه دننب طابسا

Eاطو یالوصحم رشع كلر راس «بویلرو  - 

 . یدیشلرو هرومعم ٤۸ قرءهلوا قینغ

Lavinium ۱ ۰تنایلاتا  

 هدنس هم دق ۳ و ۱ ۳
 ینزوقط «بولوا ےدق رهش رب هدنونج كنامورو
 ۶ ردعقل وا ب رخت ندنفرط رلب رع هدیدالیم نرق

 كلإ تیهسنارف ( ۲۵

 ندنسادا و ا اس ا ۳ پراه ال

 هد ۱۸۰۲و ؛ شن وط هدس راب هد ۱۷۳۹ «بولوا

 )هودا لس
 تمدنخ كنهسارف « بولوا ندناکداز یسهبحات

 راسو ییانک ورتات چاقرب .یدبشم رک هنس رکسع

 .یدشلوا رهظم هب رب دقت كرتلوو «بوزاب را هم وطنم

 بات هنیراکفا تنامکح اس هللا هيلا راشم میکح
 یلشهاوخ كلا تیهدندح راکفا هدهسنارف «بولوا

 هد ۱۷۹: ۰ نکیآ ندنریعبالشیقل 1

 كلسمو رکف لیدبت دعب اي «ندنفیدنلوا سبح
 هدنهل هساحور تسار و هقبتع راکفا «كرهدیا

 «هدهسآ شفت وا مکح هنمادعاو ؛شمالشاب هنمزاب

 ًةتمقو تنهکمار .یدبا

 همظن كلص هدننروص ه-هجاف رب کت ینس هم ولعم

 درج «ندنغیدلوا لالا مقف ییدنک .

 روب هرعت رلباتک ضب یخد نوچلا كمن
 2 ىدا

 ك_تلود ك_:اف ( 1, ۵

 كنتلایا هدنال وه ا ا یاهال

 هرتمولک ٤٥ كمادرتسمآ «بولوا رهش رب یزکم

 ند یرد .ردشعا تافو

 شل روف قرهالفاص



 هد | ل

 رب قرهلوا هدنبرق رح لحاسو هدنسپیغ بونج
 هڪ” وف ترک .ردمفاو هدنرزوا كلود چاق

 لزوک لا تلاپوروآ «هدهسیا یرهثیعچوا كکنلخ
 تب «یساما ۱۸۵ ۷  ء «بولوا ندنرا هر ومعم

 نزم هلراعتا لزوک « یرافافوس مظتنم
 ؛یلارس صوصخم هلارق «یسهبنا عنصم «یرلن ادیم

 هل تاسسوم لاکو ددعتم «یسایمداق آ مسر

 یرلهقراف صوصخ ههاتخم میانصو ی هبنفو

 . ردراو

 امم فیاسدنه /( ۵

 1 ۰ تا هتک کو ها نا روهال

 ۳۸ هد كنلهدو هدنسدلاعش برف هرتمولک

 هنغامرا دنس قرهلوا ه دنس يع لامس هرتمولدک

 كنیاچ ( یوار ) نایکود هنیرهن ( باتیچ ) عبات
 عقاو هدهفاس»ه كااهرتمولرک ۱ ندنراک لو

 « بولوا ریش رهش رب یزکرم كنتلایا بام
 را هدنشهشول قرش لا «یسلاها ۵ ۰۶

 كرش لصا « یسهملق رب کسا هدنرزوا كەس

 «یروس ر لومعم ندشاط یمریق هدننارطا

 «یفارس شفل و صوصخ هههروع كولم کشا

 یدنک كرم زکنرواو رکن اهج ندهروک ذم كولم

 عماج بوسنم هننرلعسا

 «ییوئثلا راد صو ضخ هاا « یس هم السا را ۳1

 کم صوصخم هيهقرش ةنسلا

 «یسهزوم راد بالکم د دعتم رکد « یس 4ہن

 «یرلیشراچ و رازاب الشیا كب
 نر و او هل رال وعم للتم هنارهوحم

 ینادیالق و ىلە هریصو یسیناوآ ری هدو قاب یهقاق

 اهدو لوس قوح هلبتقو روهال .ردراو یرلشاق
 رلن هو رلهارخ عساو یهدنفارطا «بولوا رومعم

 یسایراهنار و هعنص# ها نالوا رومش» هدننایم

 یرافاقفوس دارم ید دمش .رددهاش هنترومعم

 یسب رجما «نده دلوا تكرکوت ك یسەشاو راط

 تاسسوم رگ « یرلع رش

 « یس هناخ هتسخ

 ا یا جد یه, عیانص .ردزنکنا نزح

 .ردشعا ندب قوج

 یر اشیا بایت یا را <
 یغیدلوا هدنتعس و هرتم ولیکم ب سم ۳۳۵ Ye «بولرا

 .ردنوکس هللا یاها ۱۸۸۹ ٩۰ «هدلاح

۳۹۸۹۲ 

 نونف شم

 5 1: ل

EYبولوا هبصف رب هدرصم دیعص ۱ » 
 3029 فسو ترفح هدنا 2ر

 ه:«نادلبلا معکم» ینیدالو یدن وصرو یدعسم
: 

 انتسراحو ایرتسوآ ( 11۸0۲0 ) ۱ ال

 هرتمولیک ۹۸ کیهتسیرتو هدنتلود

 یزکر كنتلأیا هلوننراقو هیرلبا هدندیقرش لاش

 هنانتبح « یسیلاها ۲۳ ۰۰۰ «بولوا رث رب
 یراخو لخاد «یبهسلق رب یکسا نالوا داخلا
 «یهسردم صوص# هایهر هلیسیدادعا سم

 تعارز «یسهناخنک «یبهاخ دصر «ینیللا راد
 «نیلسرو هللا هیوییک ءازجا «یرلتیمج میانصو
 یتراحت كاشیاو یرلهقراف هلدروق «رلشاق كرا
 هدشامز رابلامور «بولوا رهش رب یا .ردراو

 هلمسا ( موفابال) هداطسو نورقو ( اینونآ )
 .یدنا فورعم

 و جنجال 1 _ ال

 ap هنر لهدام | 62۰
 هدناتسهچ ( ۰ عال

 لا هرتمولنک ۳ تر 4غارب

 یزکس م اضق ة هدنرزوا یغامریا ( هبلا ) و ه دنسبب یھ

 « یسدادعا بت کم ؛یسلاها ۱ ۰ م + ۰ «بولواهبصقر

 .ردراو یٹاچارخا یغیلاب ناب و ینراجم كلبا

 هی نج كناتسهج هکر دلزوک ردق وا یراراوج
 ۰ ردشفل وا

 فا هدناتسراو ارتسوآ Leitha)_ )۱ ها
 هس

 ےن هقود شان رتسوآ هک «ردرپ | ٠

 ت اء « هلن اعسن هد ونجح هرتهولنک ٩ 3 ( داتسیان )

 ندکدشلرب هلما وق رب تب هنوط و «زولوا لخاد هاتسر

  رولکود هغامرا یکم

 ينام یره لارفی ےھت وا A یال

 .ردیل زوریس «بولوا ندنسارمش
 هر تبفاح و دع) «بو دا ولس هع قرط ادا

 هنار دنلق ‹كرەدىا باستا هب نشاک قرط « هلدع نع

 هتدامسرد ارخّومو ؛ شمالشاب ةر واسم رم 5

 دا_ةتمأ كنا شاب لع زم" مظعا ردص «دآ ر هلک

 e تدم هڪ 1 «هلفاوا رهظم هننظ نسحو

 ثكبلا راشم یاشاب کم ندق دلوا ماعو صاخ

 ۲ ۱  ارتقاو اش ات امدآ یسهرئاد
 | تافو هداروا هد ٩۷۳ «كرهدبا تدوع هک
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 كرت هعو رب ی و ۲

 هئالوا ناورهر هقیقح ۳

 ثاکشبا ردها رهاشرب هل رضح بانح

 كن سر زج ی ایا (Laürte) ال

 روهشم « بولوا یعدق راد رادنکع ۱
 .یدنا یردب كسلوا

 اک اک درا یاسا (Laërte) ال

 هدنسهرآ یر هع دق هطخ المفماب هلا 3

 شفلو هدنراراوج" هئالع یی هدر لحاسو
 هک د ی هتر ال ۰ بولوا مدق رهش ر ےسم

 .ی دا نطو كىىناحوىد فو رعم

 ۰ ردرم ر هده املا (Leine) هال

 (نود) هدنتلابا هسئاص ك هیسورپ

 .وک ) «بوریک هنفللارق هرووناه «هلئاعمن ندنغاط
 e 0 6 روزا ندنجما تی هک

 هر ودهن رم ) 5 ( ر كل هرتمولک

 و نسح هدع دف ناتو ) Lals ۱ 4 د ال

 ترپهش هلر اکل رشمخوش و هل رمن 1

 لصانع یدجترب «بولوا نیداق یک زق 1 شلو
 وا نک اس هدهتنررق «هدلاح یغنیدلوا لەيل

 روهشم صوصالعو یلاجر روهشم كا تیهتنآ و
 هدعب .یدشعا راعود هنقشع ماد یا دایکل ) 

 -أسل هرص یسهفرآ كنو «بودا قشعل هلن اتلد رب

 «بویلشاب هفع اقصبق یرلداقكناروا «كرهدیک هبهیل |

 .ردرلشما لتف لوا هنس ۳۸۰ نددالبم#نسیدنک
 « بوساوا یزق كداسكل 2 دو یرکید --

 هردشغا تبع هنرثا كنسهدلاو

 هبصقر هدنلحاس طرمرح هدسل دنا

 . رو د انا یوه توقاي هه

 (هیل الهلا ثرام لات — لضفلاما) ال

 -رقف « بولوا نداق رب ندناا ۳ ۳

 نینمولا ما ینعل یز لاب 4 نمدنفا ا لسرلا

 یوبنبانج كاب «یسهریشمه كنب رابانج (هنوهم) ]
 نب دلاخو یسهجوز ك( هضر ) باطل ادیع نب سابع
 هجدخ ترضح . یدیا یسهزبت ك( هضر ) دیلو
 هجرت هبحاص ناكه مالسا لواكلا ۳ ند (اهضر)

 هدنقح ندوب ترضحبناح «بولوایورس ینیدلوا
 رفهح . یدرولبروس زاربا تیاعرو تمرح قوح

 دا ل ۳۹۸۳

 یلع تیابنو قیدص رکب وبا هدمب و باط یبا نب
 ءامسا) نالوا شراو هننارضح ( مهضر) یفن را

 .دبع نب هزج یانیتلاسر مع رکیدو (سیم تش
 (سیمعتنب یملس) نالوا یس+جوز ك(هضر) بلطلا
 دلاخ .یدىا یرلهبشمهمال تاهجرت ةبحاص یخد
 یه رب شم نالوا یسهدلاو كن رت مضح دلو ن

 (یریکلاابل) نوجا قیرف ند( ىرغصلاةبابل )
 ند (هضر) سابع ترضح .یدا هفورعم هک چد

 هک« يا رکید : و نهرادبع «م «ممف «هللادص ل

 هللادبع یلفوا 1 دال وا لآ "ایج

 او رندنسیدنک تاودضعب راسو (هضر)

 .ردرلشعا هغ رش

 نالوایسهدلاو كنىرلترضح دیلون دلاخ --

 و یعالسا هسیا كن ( یرفصلاةیابل ) یسهریشمه
 .ردمف فاتح یو

 «بولوار ر قناع هب هطسقرس هدسل دنا | ۳

 ریهاشم شمب فورعم هت قال ] ۰
 .ردشفل و ینآر طقسم كمالسا

 ثداحا ت

 كرا طلا رةعج ن هلا دبع
 2 ۲ رق ر | ةلادبع تف هاب

 « 5۹سا شمراو هناو رص ن كالم لادرع نده وما

 هثس هم رک هحار كن غآ نالوا روهشم كموقم

 ۰ نوصکیدتا هارکتسا راهظا «بویمهدبا لمح

 ن هللا دبع ن يلع ندرلسعماه «قرهنلوا قلطت

 .یدبا شراو ه(میضر) سابعلا

 هدنرق نوریجباپ هدماش قشم ۷ نادال
E Eرس  .یدنا  

 « بولوا قورعم هلسا و یسهل ر ید كدنق

 .یدریند یخد ( نارکدعیوک )

 | ناب
 . روی دنا

(Lsbedo:) ۱ 1۔هطآ هدریغص یاس  

E( نوفولوق )و هدنلحاس یزیکدر  
 واف دم عل هدنسال اه بيع كزع دق رهش

 °“ دس هطخ ه ره# عقاو هدندهبوا كنم

 ناب یو توقا نفیدلوا هبصق رب

 ا ةطخ اینو «بولوا هدلبرب کسا هدنبرق یسهبصق
 برخ ندنفرط سوخایسبل .یدیا قلم هن هم دق

 لق هغولاآ ی ٥ ( سفا ) یسلاھا «قرهنلوا

 .یدشنآ وا

 تی



 «بولوا |

 ف ل

 قرش كبرع سلبارط ( 10115 ) |
 اول رک و هدرح لحاس هدنفرط ۰

 « بولوا مدق رهش رب شنل و هدنب رق س نالوا

 میا هرایاجا راق و ؛یدیا یمهدرک ات كلرابل کیف

 امور هلرایاحاتراق .یرررو کربو هرلنو «بولوا
 ثنهروهشم تابرام نالوبعوفو هدننیب راب

 مازتلا ینفرط دلرلباامور رلیهدبل هدنسیهچوا

 رهش « قرهالوا هاج ندنفرط رلن و «قدن راکدتسا

 صوص ا ىلعو ؛شعا بسک ترو هدایز اهد

 ندنفرط ) روس متیس ( نالوا شه وط هداروا

 هاکتراجو كور كب . یدیا شل وا نیر قوم

 هیهالساتاحوتف «بودبا یلدن اضردت هدعی .یدیا

 یسهملف زکاابو :شج ود ندا نوش امو

 ذاا الم ندنف رط ناب رع شک اب پر «بولاق

 «بولوا دوحوم یرهارخ ضعب مولا . .یدشفل وا

 رومظ هقرتع ران آ قوج رب هدنبد «هک دلک زکد

 ا

 نورل
 < هلمسا و هدهسنارف (1ا6ا1»)

 قتلوا عاش یدیکیاو ماسر یرب ۱
 ۱۲۹ ماسر ردت روش چ وا «هرزوا

 ؛شعاتافو هد ۱۰۹۰ «بوغوطهدسراپ هدنخرات

 . ردشفارب تافیلأت شعب هلرلسر قونچ ربو
 هد ۰ E ۱۷۲۹ یسجر كرا رعاش

 ۱ .ردشعا تافو

 .ردشا تافو هد ۳
 SAIPAN E زا

 ۲ ا 2
 ه دنب مع هلح ص شب كن هبط رق هدسل دنا ۱ هال

 قوح یی الوصحم و راعا هدرحم لحاسو ۰

 روطسم هدنراتآ تص نویفارفح یغیدلوا هبصق رب

 یرلکدید ( هولئوه ) كرالويناپسا مویلا «بولوا
۳ 

 كنس هطخ ماش 0

 ا زاوتمهلا ۳1 هدنساطوسو 7 77 نانبل

 غاطرب دتع یرغوط ه قرش لاعث ندییغ بونج
 یاعش ضرع ۳۳:۰۳ هللا ۲۳۹ ۱"

 .روینازواهدنرءهرآ قرش لوط ۳:۳ هلا ۳۲۹ و

 ندرح لحاس یلرص «بولوا هرتمولیک ۰ یو

 هدنتهح لاعت و ۲۰ او ۲۰ «هرزوا یطسو دح

 یناطبل ه داسي وح . یاهام .ردقازوا هرتمولک ۳ ه

 6 بوغوط هد ۱۷ ۵ ا

AAS 

 رهلا E و هبمق هلر د مان و

 لا ی۔لئام یبرغ .روینلو یرلارج رییکلا
 ندیلامش قرش ابو هیرغ ندقرش «بولوا هدنتروص

 ر رینازوا ردعقهایرد را یرغواع «یلونج بیغ
 ازار الا توو ؛ردراو یرلوف قوج
 ردرلشجآ رلیداو نرد < oT رانا قاط ۳

 و جیشلالیج ًایزاوتم هللا نانبللبج هدنتهج قرش
 ابو ( عاق ) هدنراهرآ  بولوا 2۶ قرش. لبح

 . روینل و یداو ر عساو نانلوا هيم ) زب زل ا عاقب (

 ر و قرش ناب لبج كرك
 عاقب «بولوا برص و كيد یراکا یبرغ كش
 ؛رونروکیک طاح هلراود رب ندفراط یکیا یسهیخ
 ییضوط هواح یرکیدو هل امش یر هدیداو ويو

 یبعکیاو ( یصاع ) فر بوقآ رہ کا
 یسهورذ عفترم كا ۰ ردفورعم هک د ( یلاطل )
 كلهرتم ۳۰۰۰ «بولوا هدنعافترا هرم ۲۷۲

 e.g یسهورذ چ وا کیا اهد زواج یعافترا

 لع چاقرب ا یرلعافترا هرم ۲ ۰ هلا

 «قرهلوابرق ههرتم ۲۰۰۰ یرلءافترا .ردراو
 یساردقن ره .ردراو یغد یدیکو زاغو چاق رب

 (نیل) ندا تالد هدوسو هفاضاس هدهبماس هنسلا

 كج هنبروکض ايب یرب رب ره «هدهسیا قتشم ند
 و < بویلوا روتسم هلرلراق یدمرس هدنروص

 یا تأاشن ندنرلابق ضاس یهدلحاوس كسا

 هدنرلهرآ یسهیسلک روضهدنرافرط یراقو .ر دلقحم

 هدنرجما «بولوا یرلهرانم نیردو عساو قوجرب
 و ی راکنک هض رقنم تاناویح شماشا ناف وطل الق

 اا لاوحا كرلتاسنا
 لتمظعو لر كب یسهرظنم ندقازوا ندزکد

 قبتسفنالوا شفل وب روهشم هلیتفو تج ۲ «بولوا
 یرافرط را « بودا تردن بسک یرلجاقآ

 لزوکر دقوا یشینروک نداق «ندنفی دلوا قالبح

 اهد و لزوک اهد یبونح مش 5 زکلا . رداکد

 كلبج رلطولب نلک ندزیکد . ردعورنمو رومعم

 و «ندنرلکدتبا كرت یتراتواعر هدنسهلنام یب رغ
  زدقوح اهد یهبراح هایم كذ رط

 رب راط یراکدتناهیعت ( ناعنک ) درانارم یکسا

 هدنسیق کد

 لا هر ۳/9۰ هدنتس و آ كټ ود «بولوا دم هووا

۱ 



 .ازوا هقطنم رب نانلوا سرعت ( طسو ) ردقهعافترا

 ۱ «ب ولوایر قوکسم كلا ی ندلحاس هک روش

 هرتم ۱۸۰۰ نداروا -ردراو یلاعورنمو یرلیوک

 .هرد زکلا تار هقطام یخ وا نالوا كدهنعافترا

 « هشیم هلئاموررم شعب هدنرللم ظوفحمو هدنرا

 « هدهسروبنلو راعثا راو طالخا مدرا «ماج

 *ین رب چه یدش كررکزور هدنرارپ قیچآ
 رب ق آ یراقو نداروا .رویقار لاحم هنلوصح

 و نویق نزا «بوناو رلیلاچو رلتوا كريس ماط

 لبجقج | .رونلوا یعرو قوس یرلیروس ی
 یرارب كج هلن د نامروا و یعص لصا شیانبل

 هع ونتم تأب وح ه دنس هقْأاعنم طسوو هدلحاس . ردقو

 :رولوا لام یعاونا كرویمو * ۱ ۷8
 <« زوموط < ا : ی. هیشح و تاناوبح كیانبل لح

 و هجهرق «لاقج «یکابت «نالترص «تروق «سراپ
 .ردنرابع ندهراس

 .هطخ ماش ( یشلفرصتم - لبح 12

 یراتبالو ارد 1 توریب 9 نانبل
 هدمزاتع تروص و القاسم دن زا

 - ال وتورب ا «بولوا قاس ر رونلوا هرادا

 لاش «هلشالو هروسآنرش «هلیغاعس کرم گنتب

 “برف اس ماش ندیارظ ۶
 یمظعا مسق كلحاوس . ردطاحم هلزکد قا یغد
 هدنس هتروا « هدلاح ینیدلوا قلم هفلفرصتم و

 .اجسنانبا لبج یراراوجو یرهش تورب نالو
 ید یلوت كعغاط نالوا ییانمه .ردحراخ ندنف

 یسیونحو یلامش یابتنم «بویلوا هدنلخاد قاس
 دار زک دما لڪ هسیا ًافرش . ردقعم هنت الو تور

 هنسد داو ززعلا عاقب عل هنسغاش | كنس ةق رش امام

 علص ۰ یسهیعتس ةعاسم .رولوا دتم ردق
 .ردنوکسمهلا لاها ۳۹۹ ۰۰۰ «بولوا هرتهولک

 ویا رشا ملک تم هلبا ی رع ناسل یسهلج كنسيا اها

 مق هجصهذم « بولوا ندندالوا برعو یهکینف
 «ملسمیروصفو یورامیسهدایز ندنفصن نهي یمظعا

 ر چه .ردهاسو یکیلوتق مور «مور «یزرد

 (نیدلاتب) نالوا یزکم رک «بویلوا یسهبصق
 یرلفرتءو ؛ردنرابعندارف یرازکاضق كرکو
 كنفرمتم . رردبا تماقا هدنورب ایثک | نیشیق

 هنسشب « بولوا طرشیشوا عبات هنبهذم كيلوتف

 و ب ل به

 هیظعم لودو ۰ نیست ندنفرط ىلا باب هلئدم

 ۸ یلآ هجورب قاس . رونلوا قیدصت ندنفرط

 یهبرق ٩۱۳ و هیحا 4۰ «بولوا مسقنم هباضق
 : ردب واح

 ارق رادقم یحاو رادقم اضق

 ۱ ۱ فوش

 ۱۷۸ 0 م

A ۱ A 

 ۱۰۲ ۸ نورت

 ۱۰۷ ۲ یزح

 ۵ ۰ ۷ هروک

 ۱ ۹ هلحز

 ۷ ۲ رمقلار د

 ۹۳۱ 4 مرا زی اچ
 ارم هە ادام نوحهلاوحا راس تاغایعس ]

 [ ۰ هلروسب تعج
 0 ا ها نارا ۱ یانل

 -هب رق ناشتا عقاو هدنبرف ناهفصا ۰

 بل ص .ردشع | تافو ه دنشاب منک ۰ یدا ق دئس

 ی دیز دلار غت تب کیا 7 وش .ردراو یلاود

 : ر دن دئس هدیصق رب قند و هم دح دم نیس | نسح

 دسر ا یادت قشع تیدح اچ

 دسر اع ا تلصو تلود هک دوب کره

 مک عمط تلصو تلود هکم یک دوخ نم

 دسر اع تره "یرود هک س هل ما

 « بولوا زق رب ندنرلبدا سلدنا ۱
 باسح و فرص و هدلاجو نسح 5

 «هلغاوا یال وط دب هدطخ نسحو هدناسداو رعش و

 مادسا|هدنتباتک تمدخ كل الا نج رلادبع ن مکح

 كنل وصا روات هلزاف اوه ( 1.9008 ) وف
 هدنخځګ رات ۰ « بولوا یدحوم ۰

 عو رب ییدنبا داجما نوچلا ریونت مه نیست مه
 هنس یسنرا «قرهلا زابتما نوعسهبمال زاغ

 ندنف رط لاها «هدهسا شعا ارحا هد ( هروام )

 | کام «نوهگیدمروک تبغر و لوبق نسح
 و «كرهدیک هیهرتاکنا «هلکرت ییهسنارف نالوا

 نوشته مایا نوم هدادزا یتقا,لوصا
۷۵۰ 

a San aaی  



 ی ب ل
EEA ۰ 

 رس هیت ر یدقا بک
 ندنزوک کیا « بولوا یلرکبراید یسجنرب

 - ذم رهثش «هلمولع لیصحم «هدلاح یغیدلوا یم

 هدماقم و ردق هئس یعرکیو ؛شلوا قفم هدروک

 علطم وش .ردشعا تافو هد ۱۱۰ «قرهنلو

 کوا

 هنن رېش بل كخوش لوا .لد یا داهرف هوا

 هسننییا روج فیلکت ةت زاعا اط غاط

 یللوبناتسا قداص ) ییونکیا 13
 - رتفد «بولوا یغوا كیاشاب ها دع قدناربمریمو

 هدراترومآم ضەب يک كلیج هبساحم و یقاراد
 یسحهبساحم لوطان [ «هدنخشرات ۱۲۲۷ «قرهنلو

 عطقم وش .ردشعا تافو ندنوعاط هداروا «نکنآ

 : رگ وا
 بدبل هباقترا هکرت لس

 هدئد را و رابتخا یی قوش

 بات کلا سیر ( هللا دبع ) یسیچوا
 كلاس هلع قیرط «بولوا ىلغوا كندنفا فصاو

 هدف اط نکا یسالنم هکم هدنخځګرات ۳ ءهلغلوا

 ردوا عطقم وش .ردشا تافو

 بول ۲ همرکف كدق

 مدارا ۰ دزا رک هی شو راه و

 .رد هد۱۲۰۳ (- دم ) یس درد

 یسجهجمانزور هناخوط «بولک هابد هدنداعس

 بساع سلجم هرکص ندراترومأم قوچرب رکیدو
 روا علطم وش .ردشملوب یسیر هیلام

 ةا هعاربس هدقشع نزلا تس هسلک

 ها هعایرک كاح مب فاصنا راپا

 ن دوسا ن دوخا هعسر ا ل

 ( ىرفعجلا رفعج نب كلام نب سام
 تاقلعم «بولوا ندیرع ءارمش مظاماو ند هبات

 قوچ ب تیما
 :نالوا یعاطم كنسهقلعم «بولوا یراعشا

 لطاب هّلا الخام *یش لک ال أ
 لکاژ لا ال عن لک و

 « بولوا رهظم یخو هب یون بانح ر دقت قس

 زوس لزوک ندنو ندنزغآ كرعاش رب چه

 هوروس « ًارقا » . ىدشللروب « ردشمامقچ

 و كدل هدهمظعم هک «هدقدلوا لزا یسهفرش

 وا « هلغاوا شل روس قلعت هدنسدش را یسه ددصق

 و رس هلکنخر رود

 .ردحا_ ص ار لادعس

 ۳۸ ب ل ۳۹۸۲

 U e تثیه یموق دیبل هدهرص

 یغیدملوا قولخم مالک « هجنروک ی بهش ؛هروس وب
 فرش « كرهدیک هیون بانج دزن ناه :هلکرد
 اهد تقو یلیخ هدعب و ؛ شلوا فرشم هلمالسا

 ا رب و هدنشا ۱2۰ هدنخرات ۱ «بولوا رمعم

 هدنتفالخ نامز ك(هضر) نامثع ترضح هدتاور

 مالسالادمب هدتباور رب .ردشقا لاحترا هدهفوک
 ٠ یشراق همارک هبا و هزمدنفا (ملص) تانناکر خن

 1 ارج موم
 ۲ اصف ید هددت .اور رو مالوم راعشا

 . ندکبوسرمش

 هشياع

 یر
 ۱ قوح ر ااوح ارش قدیا

۱ 

 قترآ «بولوا ناربح ه همآرق تح

 هد قیب وش ۰ یدبا شک زاو
 : ردو ص ند (اهضر)

 مهفانک | ف شاعی نیذلا بهذ

 برح الا دلک فلخ ف تشو

  (Lépante uو  lها هلرکب د ۱

 ونج ها ید 4 یااپ

 هدنسیلاعت لحاس كنبزفروک هتروقو هدنسيب
 هبصق رب هدشرغ هرتمولیک ۱۰۱۹ تانهننآ قرهلوا
 هداطسونورف .ردراو یدل اها ۲۰۰۰ «بولوا

 هدنسهرآ رایلکن دنو هلرلبلن امك «بولوا هدایز ییمها

 دق ۱ فی دشلوا نادیم هاب رام قوجر :

 ) رده و ایم | دیس او ؛بولوا ( سوتقاپوان
 یخ دیمسا ( ىح هنا لمعتسم هدهینافع حشراونو

 یخد هنزفروک هتنروق -- ۰ ردذوخأم ندنو

 ۱۳در (یرفروک یتای)
 هنسهدام « هديل » ] 5 ب

 سینپ ! ]

 الز  )16P1( ۱لحاس كهرب زج سیرق
  ۳قلتعاس ۲ قد ( ےک ) هدنسیلامش

 (1020ظ05) سونال «بولوا هیرق رب هدهفاسم

 .ردعقاو هدنلحم تیبصق دق مان
 صوصخم هراز دو رغاص (1:122۵0) ۱ ا

 «بولوایدجوم كنلوصا ماتو یزاب
  ۲هد ۱۷۸۹ و شوط هداسرو هد

 بت ال یدک .ردشعا تافو هدسراب

 زسل دیبا یقیدیجآ هنرللاح ادتبا «بولوا بوسنم

 دن میفتو ملعت هلرلتراشا همیشه ضاصو

 هدنقوفام یلومآم كلوصا ینیدنوطو ؛شلوا روب
 . یکلمام هجئالوا ۰ هجنروک ینکیدریو هت نسح

 ست



3 ) ۱ #9 1 3 

 «بوچآ بتکم رب صوصخم هرارغاصو زلبد هلفرص
 ندتمدخ و قحو ؛شلوا لوغشم هلیهلعت داران
 یناسویقسپ نابریو هنسیدن؟ «نوجماقمامروط یرک
 رب هدنقح یسهعرتم لوصا . یدشلیا در یخد

 .ردراو قلات

 ) Lettes, Letons ( قونل دوخا ۱ 1
 یک اسهدنتهج :یارع لامش تیتر ۲

 موقرب ندیا لیکشت یم رب كرليلهين آوتیل نانلوم
 و كسبتو «هنووبل «یئووق هللا هدنالروق «بولوا
 ٩۰۰ ۰۰۰ یرارادقم «روش و هدنرلتلاا فوقسب

 [.تمحام هنسهدام « هناوتنا » ا قم

 انس ناروح كنتالو روس هدماش ] |
 هدنسیل ام بغ كنار وح لجو هددغ ۱

 «مرطایداو ِ ؛هوولیداو افرش «بولوا رب رپ
 رر عفت طاع هلا تاونقلا یداو یخد او

 روپشم هلیتیعضو و لکش تبارغ كنسيضارا .ردرب
 نالواشفل و ناکرب رب ناشفاشآآ هلیتفو «بولوا
 و . ردلکشتم ندروال شقآ ندنغاط ناروح

 التاج نکرانوط قرهلوا هدننلنلاق هرتم ۲۰۰ روال
 راموروجوا نردو ؛شلوا مرهاش مرهاش «قرهب
 ۰ ماسشالادمب هرایلند قوچ ر هلراروقح كيدو

 «هلمسهمالناپ یخد كرازاف نالوا سوبحم هدنرلجا

 همراق «بولوا تسوا تل آ نوتبسب یرلفرط شعب

 . ردشل آنلکش نبغي لاق مسج شل | قیشیراق
 ماط رب یرب ندهتوا كهروك ذم *یخارا لاح و
 لع « هلغلوا دعاسم هنسلوا ایم هراصامو یرارف

 . ردشفلوا همس ( اجل ) هللا ینعم و روک ذم

 .ور و راینانویو ( بوجرا ) هدندنع رایناربع یکسا
 .یدیافورعم هلبرلتسا (سیتینوخارت) هج رایلام

 رب نيتم كپ هدنرق هیدهم هدهبق رفا
aرودباناس یوجتوقای یغیدلوا هعاق ۱ . 

 هدیدوا ۰ و هدنسلي داو هعدرش یی

 ۳ هدهفاسم كالم ۲ 5 ۱ نو

 وا نیغ .هدنرابآ تیک د ینیدلوا هبصق

 ندنتل آ هک «ردراو ايق رب رودم هدنسهتروا «بول

 .ردبا اورا ین لعاب كټ هببمق «بوقیچ وص رب لوب
 شمقیچهلبسهزبحم دل(مه) یهآربا ترضح كیوص وب
 .ردیو رم یغندلوا

 خل ۷
 و هدنتهج بونج تلایلاتا ([,۵66۵) ۱

 بونج هرتمولیک ٩۰۰ كب( هتنرات )
 «بولوا رهشرب یز کس كنتلابا هتنارتوا مدنسدق رش

 لزوک شمب و یتکم «یسهعلف «یسلاها ۰

 یع.دق مسا «بولوا رهشرپ ی ردراو یسهینیا

 . رد( موبل آ (

 لع و هدنتدمح فواح كنع 3

E۱۳ قرهلو!هدنسب رغ لاعش 0  

 د لوط 2۲۳۳۶ ۵۲ لا ضف ۲

 هبصقرب یزکر كتموکح كچوکرب نالوا یمانمه
 یفارطا هل يس هطساو رادسو یرادنب وص «بولوا

 و غاب «هلغملوب هدنجما كنیداو رب ردا اوراو یقس
 ` ردراو یسلاها ۰.۰ و یرلقلامرخو هاب

 .ردفورعم ید هلسا ) اطوما )

 ریهاشم ( مزاحن ىلع نسلاوا) ۱ یاب

 5 رب هدنغل مع «بولوا ندنو وغل

 . یدا ی ظفاح دلرداو قوح

 و مد_زغاعس هدیدح كنتسالو نک | 1
 هدنلامش هرتمولک ۱۲۰ كمەديدح ] «

 اضق هدنجما تب وف رب عقاو O a رح ارح قرەلوا

 هدنلځاد روس « بولوا هاکساو هبصق رب یزکم
 ۱۱ امر رک

 « یساها ۰ تر نمی یس ناخ ندژاس
 . ردراو یمماج ۲ و یسهعلن رب هدنجراخ كروس
 هلراهو د ندراومق مقاو هدهفاسم قلتعاس ىکا یوص

 ییوصكراوبق و هدنسوم قاقاروق «قرهنلوا باج
 ندرلوش نکند نانلاو هدقازوا اهد «هلغلوا یجآ

 هرهز نالوا علم یساضق هيل س .روئلوا بلج
 كپ یساوه «بولوا عقاو هدهماهت رار هلیس هبحات
 ٤ ماسیس «هرود یباالوصح .ردهجریغآ و قاعص

 هدنحراخو ۱ ۵ ۰

 را هدنسدش راق یلحاوس . ردترابع ندهزبس و دن ويح

 .رادقم ییخ هدرلن و« «بونل و هریغص رباز قوح

 .رواوا دص یحباو فدص

۳ | (e0ا)كلوربت هک «ردرهنرب هدهبنالآ  
 هب هرب واب 6 هلن اعم هدننامر وا ( زنکرب (

 یرلیاچ (خانرو) هلا (سلیو) «بولوا لخاد
 ندکدتا عطف هفاس اسم كاهرتمویک ۱۷/۵ 08 « ذخا

 بصام هب هن وط ندغاص هدنن رق (غروبیات ) ؛هزکبف

 . رولوا



EG) 
 ن در ل

 هووآ رب عساو EE در۶

 .ردشلوا نادىم هن همطع 4 هبر اع جاق ر «بولوا

 ریهآشم ( باک يلع نسطاوا )

 وا ندارءشو ابداو ندهکلام ءاهقف ۱

 هدهر دنکسا «هدلاح ینب دلو ندسدق لصانع «بول

 لوغشم هلسردن هد هب رصم هطخ و ؛شعا تأشن

 . ردشعا تافو هدهرهاق هدنخح رات ۰۱۱ «بولوا

 :ردنرامشا *ج هعطق وش

 یدلوم نم نیتس تزواج
 كرتشملا یایا دعساق

 قیلاح یرتاز یتلئاسب

 كرتا ق لح نم لاح امو

 (نجرلادبع نب مالسلادبع مكحلا وا ) |
 ء بولوا ندنسالع هاشم سلدنا ]

 ءایساح رش 2 رو ینا رش ریس رب ما ان . ردیل هیلیبشا

 هدنخرات ۳٩ .ردراو یس « نیس اهللا

 .ردشغا
NSE 0ندنسارعش  

 « هدلاح یغیدلوا

 وش .یدشعا تلحر داده ةدننامز هاش رک |

 ؛ردکن وا تب

 تسین ینادج رس نارجه رتسب زا ارح
 ا وق: لابخت هم

 هب نا سر ول یهدنتهج برع تا ربا ۳

 یجندب زار هتل . . ردیر د مان كس

 ET و هلالس کیا ندناکب اتا هد ره نرق

 یسیکیآو (كرزبرلناکبانا) یسیجرب «بوروسمکح
 . ردراشلوم ترهش راسا ( كچوک ناب )
 ابو( رل ) لصا [ .تعحارم هنسهدام « ناکیاتا » ]

 5 ردیمسا تيربشع رب كوس ندنراشع درک (رول)

 [ .تعحارم هنسهدام « ناتسرول » ]

 كنسهبصق ( هقرول ) یهداینایسا | ەق قرأ

 .هدام «هقرول» | . ایر ما

 . هللروب تمجارم هنس
(Lerins) ۱ 8لحاس ك هسنارف هدزکد ی  

 « بلآ یرم» هدنبرف یبیوج | ۵
 هثدسهبحات ( ناق ) عبات هنساضق هسارغ كنتلابا

 هدنسیقرش بونج هرتمول یک ٤ ك(ناق) و قمم
 و ( هتیرکرام هتنس ) «بولوا راهطا مقاطرب عقاو

 چاق رب و كجو یا هلرلعسا ( تانوروه تنس )

 تافو

 لنادم ۵ «بتولوا

 تست باتش

 ی

AAA 

 درک . ردنکم قد4طآ كجوك نایبلافن آ هدو ر واب ی ۱ ى 4

 ر ا طع و رب قحن آ 9 یو

 .ردروتسم ناو هلبرلنامروا ماچ «بولوا هرتم
 هک ردراو یمهملت كوس رو «ییایلرب «یوک رب

 ۱ ودشنل وا اما زی نوچ رم“ هقیتل و

 هرتمولک ۳ اف طحو ۱ یو انس کیا

 ۔ارو هک «یدنا راو رتسانم ر رومدم هدنو .رد

 رایلهکیتف هدعدق نامز رلهطآ و .رددوجوم یره
 -(هنور) یسجرب «بونلوا ناکساو رامعا ندنن رط

ly(مووق رب) هدنسهکباو ریست (هنسرا) یس  

 وا سسات رهش ر هلبمسا

 اداس ۰ » و « هنارال » ]) ۰

 9 ۱۳ هنیرل ۱ هقاب
 و تور فایهسنارف (۲۵۲۵۷۲>)

 هلنهذ 0 هدنقح ترشاعم لوصا ۱ ور
 .هدنخځ رات ۸ E تافل أت

 . ك( نويس نس ) روہعم ادتاو ؛شمغوط هدسراپ

 . صوصخ هندنک هدمب «هدهسیا شلوا مبات هنقرط

 مادامهد ۱۸۱ «كرهدا و ۳9 ۳1

 زی هلا ( وز ) هد ۱۸ ۲ و هلا دنا

 عضوهد ۱۸۸ و ؛شعا سیمأت هن وقوم *هلاسر

 .یدنا شنلوا بصل هنغااضعا یضنم سلع تناوق

 .هرابد كرت هدننالعایغر وطاربعا تیوب وا ىج وا

 .۔اشاب هدنسهر,زج (یمرج) تدم رب «بولوا روب
 ا نانلوا والا هد ۱۸۹۰ ۰« هرکص ندقد
 .و ؛شّعا تدوع ههسنارف «هدافتسالاب ندیموج

 هد ۱۸۷۱ ۰ بومشی راق هب هيس ايس روما دم ايف

 : "هراچ و یلابقتسا و لاح تب هرشب تيعج .ردشع|تافو

 .ردراو نلأت جاقرب هدنقح یحالصا
Leroy 11۳0101۱65 (ارف ) . 

 .ندنسایطا ربهاشم هسا ۱ لود اور

 یجارخا و رسک تالاا كنشاط هناثم «بولوا
 ٩۰۰۰۰ لباقم هنفشکو .ردندنرادح وم كنل وصا

 -( نرو ) هد ۱۷۹۸ .یدیشلآ ةافاکم قنارف
 ۱۸۰ و4 ا شم وام هدنسهبصق ( هلوسا ) هدنرق

 .ردشُعا تافو هدنخرات

E (Lérida)۰  
 ک١ او هدتس :

 SiS ) هربا قرەلوا هدنسیل امش بغ هرتم

۰ 



 او

 یزکص تلایا هدنرانکغاص كنبربن ( هرفس ) عبا

 یهدنتسوا «یسیلاها ۲۰ ۳۷۰ «بواوا رهش رب
 نوزوا و سا هب «یسهماق رب یا هدهش برص"

 یساسیاک عنصم جاقر, لدبم ندعماج «یسیریوک رپ
 « یرلهناح كسکو «یسهشا رکید ه]اق ندرلب یعو

 هدنفارطا «یرلقاقوس زيت نکل ییقیشالوطو راط
 یرهناخنبد هل ناکاو یرهابو غاب قوچ تب
 8 یطخ لو ربه د یا ناک ندلحاوس .ردراو

 .روسازوا ییوط ههسوغاراس «بوشلر هدرهش
 (92 هدرلنا ) یعدق سا ؛ بولوا روش رب یسا

 هلیعسا ( 16۲02 هديل ) هدندنع یسلاها .رد

 ۱ .ردفورعم"

 مسقنم كنسهطخ هشولاتاق قلایا هدیرا -

 « بولوا یون كاو یر كتلایا ترد یی.دنلو

 تراع ندنمسق لاعت برع كیهروک ذم هطخ

 (هرودنآ)و هللدودحهسنارف "الاعش «مدلاح یعیدلوا

 « هنولسرابو «هندوج ًافرش «هلیسهیفص تبروهج
 «هسوغاراس ندنفرط یفرغبونج «هنوغارات ابونج
 ةحاسم . رددودحم هلبرلتلایا هتسوه یخد ابر
 « بولوا هرتم ولیک عب ۱ ۸ یبهیتس

 یسیل اعث مق كتلاا . ردراو یساها ۸۵ ۷

 ترابع ندنرالرقو ندنرلع:ا كنلابح*هلسلس هنری

 . ردراو یرلعاشرا ر-ق ههرتم ۲ ۰۰ «بولوا

 هیر ( هرفس ) «بونیا رلوص قوچرب ندلابج وم
 هایم نوتب ناه كنلایا روک ذم رهن . راروایکود
 كوب ردقییدنک ندیرغ صوصایلعو ینسهیراج
 كدا « قرآیربن ( هزرالاپ هرکوت ) نالوا
 .ریشد را هنغامربا ) هرا ( هدندودح ینرغ بونج

 قغاللوق هدیضارا قس یرلوص كیهروک ذم راهنا
 رلاوسایسا موبلا و یرلقدلوا شعب كرلب رع هرزوا

 كرللودج نالوا فورعم هلکغد (هیقا-)یخد هج
 .ردشملوا بارخ یغوج «هدهسیا دوجوم یقاط رب
 راعتا راسو ماچ ردق هب هععاک هتقو نیش یرلغاط

 هدرلتقو كوص و « نکیا روتسم هلرانامروا

 ید یرلوص دكرابنا « هلغفلوا فالتا رلنامروا
 هبیضارا «بولاغوچ سکعلاب یرلناضیفو «شلازآ
 هدنرغاط هنری .ردشل | یتروص لیس نالوا رضم

 روک و نوتل ۲ «شموک ؛نوشروق «رقاب «ریمد
 وزآ كپ یرلنالب راقیج «هدهسر ررنلو یرلن دعم

4۸۹ IS 

 عساو كب یرلاعرم .ردصقان كب یرلجارخا لوصا

 رارلسب رلیروس یلتیلک یسلاها «بولوا ییا تو -
  ۲هعونتم تابوبح یتالوصح هعشاب كنب رلفرط یغاش
 ندهراسو نوتز «موزواو یعاوا 2 رلهوىم هلا

 هنلاح کسا كتب رلودج همالوص «بولوا ترابع

 دیازتو قرت قوچ تتالوصح و هدنر دقت یعاجرا
 ردیرکك ب یراجت و زآ یمیانص .ردیعیبط ینا ٠

 تموم « هدهسیا فلت هروک هعاشرا یساوه

 شاب زول هدنلخاد تلایا «بولوا مالغاص هرزوا

 ییلاها .رویناوب هلترثک رز رایتخا مالغاص نیک

 رلمدا یلسومان و رادافو «ناتشیلاچ «کذ «روسج
 هناضق۸ تلابا .راردملکتم هلناسل نالاتاق «بولوا

 .ردنواح ینهیحان ۲۲۵ «بولوا مقنم
  ( ۰ی ] دوخاب 5 ,1,6۲0

 لآ ۱ زویرا ۱ 9
 -رلهطآ عقاو هدنسیشراق یسیرغ لحاس كنلوطانآ

 هیحانو نالوامئاو هدنتهج ینرغ لامش «بولوا ند
 رار هلیسهطآ سونطاب نانلوا هرادا هدشروص

 اضقرب قسم هنغاینس زقاس كدتبالو دیفسرح ریازج
 ونالوا یسهطقن كسکو دا . زودنا لیکشت ۲۲۳

 یغاط ( یدو ) نالوا یعافترا هرتم ۳۷۲۱۰۳

  ۳هدیقرشلوط ۲۳۳۱۲۰۳ هللاا ضرع
 ندعود ی }°40 یس ریس هحاسم ۰ ردعقاو

 .ردنوکسمهلا یلاها ۳۰۰۰ اب رقت بولوا ترابع

 نوزوا * بولوا یلبتنرقیچ یلبتنریک كب یلحاوس
 روتسمهلرلجاغ آ .ردراو یرلبوقلزوکو یرلن ورب

 هیصق نالوا یانمه .ردفطل كب یسهرظنمو

 رظان هزیکد ندفرط چاق رب و هدنسیق رث لحاس
 کا كنسدل اها ۰ بولوا مقاو هده رب لو

 «ةلغْلوا ند ءذغا لوغشم هلتر ام هدهرهاق و ردنکسا

 .- ردفیطل كب یراظنو هرظنمو نیشنلد یرلهناخ
 هلزاخو رر غیصو راط ندنسهطا زونیلاق اوگب

 رب هلیعما ( یتراپ ) هدنسیلاعش لحاس .ردشلرآ
 e . ردراو ینایل

Leghis, Lezghis ̀هدهساقفاف (  

A EF Eا  

 یرلقدلوا یسلاها كناتسغاد لصا نع «بولوا

 اذه عمو یافک مدع كتهروک ذم هطخ ءا

 قوچ رب ندسانجا راسو راتاتو كرت هناتسغاد



 ۳ س ك ۳۹۹۰ ی زر ل

 هللا ( هزارب) « بولوا هریزج رب عبات هنتلود | كرلیکر ل «هنبرزوا یسشلرب بولک ید كرلرجاهم
 «بولوا روبحم هفمشح هنحراخ تلباتسفاد یقاط

 داده رلتهج كرتو نابوقو هنا-تسجرک و ناورش
 ی هلج .ردرلشلعاام هنف رط ره تن هبساتفاق

 یوللا «هدلاح یراندلوا غلاب هسوف نول» ےراب

 ردقوا یرهرآ ؛بولوا مسقنم ۵ هلیقو موق زواعم
 «بویم همالک | یاللوق یس ران اسل نم رارب ر هک«ردشلچآ

 زاکفا اپ هدنرانب یرلناسل یر و و ج

 .ردرلشلوا روع هکغا ذاخا یعومع ناسا نوجا
 همس (راوآ ) كننرب ندرهبمش یرلقدنل و مقنم

 نورق هلرلنو رلذلّوم شعب «قرهفاب هنغیدنلوا

 ر هدنسهرا راراوآ نا المتسا یابوروآ هداطسو

 «نوجنا عاجرا هناکما دح یدوجو هیسنج تبارق

 دع ندشاروت قرع قمی ندنماوقا راتات یرکز

 ك رکو یراایسو هرهج ك رک «هدهسراشقسبا كا

 درک ل .رودنا تدامث هدنماع تامدا و یرلناسل

 یرلتماشم هنوکرب هجناسل هلرایج رکو راسکرچ
 آران ون هدلاح ره «هدهسیا لوه ینردلوا بولوا

 همش هدنرلت دلوا ندهساقفاق ماوقا یک ر نوا یخد

 «ناقشلاح «روسح < ۵ یرابدنک .ردقو

 نسحو اضعا بسانتو AY كر هترحو لالقتسا

 یرار یراق دلوا بحاص «بولوارلمدآ كلام ههادیا

 كرار و هدهسرارونلشیا هدنروص رب هداعلا قوف
 تفلا یخد هامغیو لواچ یالوط ندنتافک مدع

 ا كرل اس لباقم ههفولعو ؛ش٤| ادس

 . ردرا شمشیلآ یرب ندیکسا هکمریک هنس هبرکسع
 هراسور هدنتمعم ثللماش میش نالوا یرلسر

 .ردرلشقعا تمواتم هنادرم تد-م لوط یثراق

 ندیکسا ىج ؛بولوا لم بهذلا نام یرایدنک
 هظفا_ع ید یی هل طاب تاداو و تاداقتعا شعب

 . ردرلشع |

Lesueur ۱ ۳ ۲هلیسا و هدهسنارف (  

 قیسوم رو ماسر رب روپ )ا
 «بوغوط هدسراپهد ۱۰۱۷ یسجر . ردشلک سانش
 یرلسر قوج ر . ردشئعا تافو هد ۰۵

 هدنبرق ( هولا ) هد ۲۳ یسیبنکیا - .ردیقاب
 قوح رب .ردشمتا تافو هد ۱۸۲۷ «بوفوط

 . ردراو یرهتسب رومشم
 هبحالادهدنزکد قمار دا( 2 زر

 E لح 1 ۱ هنب

 ندقرث .ردمقاو هدنسهرآ یراهطا ( هلوزروق )

 هدلاعش ضرع ۳۰۱۰ «بولوا رب رب دتم هبع

 یابتتمو ۷ بو ٩ یکاو ۷۰ یو .روینازوا
 ۷۸۸ یسهیحص ةعاسه .ردهرتمولیک ۱۱ هدنبيغ
 هللا لاها ۱۳۰۰۰ ۰« پولوا هرتهولیک میم

 رل هت هرص رب هو یسیونج لحاس .ردنوکسم
 .ردهدنعافترا هرتم ۰۳۳ کسکو كا «بونازوا

 ,ینامل هنزلو یرلقلایق مقاط رب یسیرط لحاس
 .نوتز هدر و یلارث و یرلغاب .ردواح یخد

 رب «بولوا روهشم یرلهویم راسو ریجنا هلیفا
 .ودقوح هدیسهامدیص .رولوا یخد هرخذ رادقم

 مالغاص یساوه .زراس یخد نوف رادقم ر لاها

 ..ر دعفانه رلن الوا التبم هنب رلتلع سکو ک «بولوا فیطل و
 ..ۇم ریهاشم هسنارف ( 10488 ) از

 .هدنګ رات ۱۱۰۸ «بولوا ۲ از

 .ردشعاتافو هد ۷ 4 و ‹«شمغوط هد (وزراس)

 .هدهبناترب ادتبا «بودیا لیصح هدنبتکم كرلتوزج

 ا ندقدناو هدرلت رومأم شم هح4سلام

 ,یعاسم رصح هناس دا نوتدسل ‹كرەدىك هسراپ

 قوج رب «بواشاب هللوصحم كنملق دعبايفو ؛شعا

 كا .ردشمزاب یرلباتک هیاکحو یرهکعفم ورتایت

 .ودیباتک هباکح ییناونع « سالب لیژ» یراروهشم
 .. ول كيهربح لوا ندنواو تن هفوک | ۳

 . ودعسا نایریو هل ینیدنل ]
 .یرعه نرق یحنوا ( -- یح ۰

 ی Mp 4 یناسل
  .تب وش .یدیا مدنحسم هدرلن وومام شعب هج

 "نیدکنوا

 دلها ان نعط یاسل ردکی ثملیا لفاغت

 | ردتهافس هبادعا لوق كسرولس قعوط قالوق

 و و .االومر ۱ یاسل
 یغیدلوا لزارش «بولوا ندنس

 ؛ شم رک هددادشو زرت یر رکا «هدلاح

 هکس نوا .رد دعا تافو هدزربټ هد ۱٩و

 هه رک رتش یراهشا «بولوا یاد یواح قب بيرق

 .تبخ هلا هاشنلود هرک ذن بحاص .ردندنلیبق
 ۱ ۱ رذکتوا تب وش .ردشعا

 ما هدول یروم رطاخ رابغ زک ره

 تسرپارب نایلس ثلع تنطلس نیا



o EE a:و  

 ۳ ید
 كنس هرز دم ( 5

 » | ین 9 وبسل
 ] . هلروس تعجار هتس هدام

 ےل كی هس رص ( 7 م

 Ee 1 9 جا وعسل

 اضق هدنرزوا یربن هواروم قرهلوا هدشونج

 ییلاها ٩۷۹۰ ۰ بولوا هبصق رب یزکم
 نانلوا دارت هب هس رص هسهدهاهم نلر .ردراو

 BEAT تكنراراوح دارتلا لبق «بولوا ندرلرب

 ترعه ههباقم كلام «لغلوا مسمو دوان را یسیل

 ۰ ردرلشع |

 تیاتسرافل ( 2 0

 ون را ا ا ۱ و

 هب وط قرهلوا هدنسیقرث لاعش هرتمولیک ۷ ۰

 اچ ( راتالسا ) مبات هنیربن ( هرتنای ) نلیکود
 ییلاها ۰1۲ ۰ « بولوا هبصق رب هدنرزوا

 .ردراو یرتسانم رب هد یهدنتسواو

 الو هساب ( 1,۱2:0۳1ع] ۲,
 e ه دنغاعتس و | كيوتسل

 هن ره ( هسوو ) قرهلوا هدنلاش ردق هرتمولک

 عفنم و هدنرزوا یناچ ( هووشراچ ) نلیکود

 «بولوا هبصق رب یزکرم اضق مقاو هدلحم رب
 .راچ «یسهیکتو عماج چاق رب «یسیلاها ۰
 یزکم هبحات امدقم .ردراو یسهلف تعاسو یسیش
 هغاعس ر  نالوا .o ادع قل هراز «نکیا

 اضف هلوفل كغاعتس [ریخاو ؛شفلوا ذاختا زكرم
Eملم یسیاک مسق كن یااها .ردشلاق  

 .هکامو تراهم یهدهفارصو هيرا روما «بولوا

 عو رب لوبقم كب هدهبصق وب .راردروپشم هلبرا
 . ریلساب راهبارق ندنسمزا مدابو یغوجوس مداب

 ندنفرط قرش بونج یءاضف كيوقسل

 برضو ًابرغ «هلبرلاضق هاي سفنو هچنوق ً(ونجو
 لامث و "الامش «هلبغاعنس یرکرا ندنفرط یامش
 هګروک كنتالو رتسانم یخد ندنفرط قرش

 بک ندهیرق ؛٩ « بولوا دودج هلیغا نس
 مق كنشلاها ۲۰ ردنوکم هلا لاها ۱۸ ۰۵۲و

 یرلفرط رثک او تبنم زآ ییضارا .ردلسم یمظعا

 «بولوا رسررض یرلاعرم .ردقلشاطو یلهضرام

 . ردراو یسهیلها تاناویح رئاسو یک و نویق

 شد

 ندرهزسو هویم ضعبو «عونتم تابوبح یلالوصحم

 .ردترابع
(Alessio (۱ ,هردوقشا هدتلدوارآ  

 ۳5 كاهردوقشاو هدنغاعسو تالو ۱ شل

 -امرا (ترد) قرهلوا هدنسبقرث بونح هرتمولک

 ردق تعاسر ندنیصنم دار و و هدنرانک كدغ

 « بول وا هبصق ر یزکص اضق عقاو هدب راقو

 «یسشراچ ترابع ندناکد ۸۰ «یسلاها ۰

 ترد و یازاب كاشیا رولیروق یلوک رازاب رہ

 كنبرد لح كي ەبصق لصا . ردراو ینیرش عماج

 غا ییالوط ندرلةلفاطب نالوا لصاح ندن-هعئاط

 ( هنکروم ) یمظعا مق ك:لاها «هلذلوا ىلاوه

 عفت صو لزوک طاع هلراهجتاب هدنسهلاام كەت

 تو و هللا هبصق لصا .راردنا تمافا هدراهناخ

 ندرلیلک دیو هدهن لکشلا ره عقاو ی نا وب

 سو من رهص چاق رب هدنجاو هماق ر یکسا هلاق

 هدنسییق زیکد هبصق هدننامز كرایلکی دنو .روینلو
 هدنرزوا هطا رب طاح هلیسارحم نبرد ینرط ییاو

 لیخو یواح یناماکعتساو هنا لزوک «بولوا عقاو

 كوس شب هلاق ندتقو وا ۰ یدیا رومعمو كوس

 هرکصندق داوا لیدبت هغرش عماج یرب نداسیلک
 روهشم هدنسهرطخ كيوب هک « ردشلوا بارخ

 «هدهسیاققم یخدینیدنا و نوفدم كکب ردنکسا

 ععاج مولا ییکیا رکید ۰ ردلکد یللب یرازم
 یع.دق مسا «بول وا هیصق 1 ا كب .ردش رش

 یظعا مق ثكنسلاها .رد ( 5 سوسیل )

 7 .ردنیال یروصقو ملم

 افرش هردوقشاسفن الامت یساضق شل

 ا را هقآ ا
 هعرداز «بولوا دودخو طاح هلن زیکد قسایردآ

 و بک ندبرق ۳۹ رارب هل لهبحان ایسیلام و

 گران و هک «ردنوکسم هلا لاها ردق ۳۰ ۰

 مس تئاضف .ردنیال یروصقو ملسم یمظعا مسق

 ودنق ارد بل یی ممق و قلفاط .یسیقرش
 «هدهسیآا تنم تي یناروط « بولوا قلهووا

 هلرلدس كنغاتب یغامرا نرد ندیا قش یتسیضارا

 شک ایایغط درپن وہ «یلالوط ندنسمالوا ظوفحم

 ۔وصع هاشاب .ردهدقعوق هنلاح لاطب ییسیضارا

 ردنراصندهراسو هب رآ «یادفب “چر «رصم ینال



 ۳۹۹۲ ف ط ل
 4 و

 ف ط ال

 ام یا یار ؛یشلییک | هردوقشا «بولوا لژوک كو قودچ یرلورس
 هرلام مم ول یترانویق نيشیق یبیلاها كنبراراوج
 لزوکو ررتسم هلرلنامروا یرلغاط .راردبا قوس

 جارخا هبهیبنجا كلام « بولوا یراح یرلجاف آ
 .رونلوا عطق هتسارکیلتیلک هنس ره «هرز وا قفل وا

 «بوایب هیلشبا رلقاق كچوک زکلای هدنربن نرد
 .ردنکتش قم هنساضق هردرقشا یسهلکسا

 ی هوسلل نالوا یتخیاپ دازکرو

 نلیر,و ندنفرط رلبرع هر مش 0 ۱
 «هنویسال 2 ] .یدررد (هنورشا) ارثکا «بولوا مسا

 [. هلروس تعجارم هنسهدام

 آه را هرم یا یر
E 

 ندنسول وا راشفا (كم لع فطل) شجار

 ا تيب وش .ردنورو كياخ ماف «بولوا 8

 دیاب یع نایم ارشرک

 دیاب یک ناشی !رتأشت
 ىلع یلناتسغاد (ناخ ىلع فطل) یسیهنکیا-

 .یدبا كلام هناماسو تور «بولرا یمه تزافلف
 :ردک:وا تب وش

 بارخ یدرک مغز ماچ ناخ
 داب دانآ تا هناخ یدرک بوخ

 «بولوا یلاراخ ( هللا فطل ) یسیمچوا-
 لوغشم هلسردنو اضق .یدا لئام هذي اطا عیب

 :ردکنوا تب وش .یدیا

 سکدوشن ناناج تشک ارچ تس دیع
 سکدوشن نایرقو دیآ دیع هکت سا فیخ

 هدبط نف ( مکح هللا فطل ) یی درد -
 :ردکزوا تب وش .یيدا رهام ید

 مدرک شلاج یاتشاع و. رد ناب

 میوششومارف زین دوخ رطاخ زا دوخ هک

 لومجنکلو لاقم شوخ عاش یسیعشب -
 :ردک:وا تب وش «بولوا لاوحالا

 دش بیصت شلاصوو دوبتشدب نون
 ما هدنام مور و لص و مرح رد نه

 انکولم نارادبرس ( جاوخ) | ا ماشا ك: کو امناراد رس (-هحاوخ) | ۱ ۰

 -. دم كوام « بولوا یسدجا وا

 كدوءسم ن دلا هحو 4>اوخ نالوا یسک ا كنەروك

 کب كفازرلا دبع هجاوخ هلالس سیر و یلغوا
 ۷۰۱۱ «بولوا مدآ رب زسرادتفاو كشوک .یدنا

 هرادتفا دنسم ندنف رط نسح ناول هدنخرات

 لتق هدسبمو «سبح قدنفرط موقرم هنب «هرکص
 .ردشفل وا

CAO NNلو 9 ات  
eسا  e 

 «ردشفل و داشرا نیش تسود هدب رسکیلاب «بولوا

 .ردنوفدم هدارواو

 هنسهدام « ینطل» ] |

 [.هبروب تعجارس ]
 - وا ن2 2051 ناتسدده و

 - و بز كیروا «بول | و
 ؛شماشاب هدننامز درک

 یسراف هلیناونع « ن” ناما یتسارمشلا ةركذت
 مسقت هباب ۱۲ ېک ام جورب « بوکچ همظن
 .ردشاا

 تراز صد و دواعي هللا تطل
 0 او یدافحاو دالواو كنلروع
 لافتشا هلتدابع و دهز هلاستا هفوصتو ؛شمادا

 غاب رب هدنبرق ماما برت هددمشم «تیاهن ؛كر هديا
 ۷۹ «نکیآ لوغشم هلتداسص هداروا «بولوط

 .ردشعا تافو «هدلاح یغیدلوا نسم كب «هدنخ رات

 یاقوت هللا فط

 رومشم كماشتلودو

 كخرهاشو كروم هلساونع « خرهاش جرات »

 - یلعو یراعشا قوچ رو ینیلات رب نیبم ینااوحا
 هدنقح رشع انا هاو تانباک رخف فانم رم ون |

 تب ییا 7 وش .ردراو یدناصف قوح

 4 ردندب رب كن دناصت

 شرادمو ناهح دما هر باح

 شرادم 3 تدزادند 5 هرز

 دزرین شریت باتو یو دام
 لا شرا, مسنو نازخ میعن

 ندهرضاح ءال هدنارا ۱ ها ۰ ا

2 ۳ 
 س لوازآرب ف

 0 كالس دنز نر
 ؛شلوا فاخ هناخ رفح یردب هدنخراا ۳

 «بودیا راهرام قوچر هلا راجاق ناخ دمت اقا و
 «قرهنلوا سبح «هلکمشود رسا هد ۱۲۱۰ تام
 .ردشغل وا لتق هدسح اقاعتم

 ٠ الع مظاعا ( هللا فطل ۲۷۶۱| یلل
 نانس .ردیناقو «بولوا ندارعشو

 ی



 یوق ا و «بو دیآ لیصح نداشاب

 هجرت بحاص هد 0 هو ندم راد

 - راشم ةمالع هلشراشا تیاشاب نانس هبلا راشم

 ید یهاسو تئیه و هیضایر مولع ندہلا
 رزو . یدباشعا ملت هاشاب ناتس هدعب و «لیصح

 دع ناطلس متفلا وا هیلالد كهيلا راشم
 وو ؛شلوا تک ظفاح «بولوالئان هنتمدخ كناخ

 سرتسد هنسهعلاطم هردا بک قوجر هدهاس

 . یدبا لوا

 هجرت بحاص « هدقدنلوا ین هراصګ2رفس «بو

 دی زاب ناطلس ناک هد «بودنکه دکل رب یخد

 وا بص f دا سرادم ضعب هدننامز ناح

 تبطنخ .بترعع لاال ین یدعشن

 ینیدزاب هدير ةيشاح كفرش دیس كنەداز
 یس كلوب « ندنفیدلوا ششیقلاق هنیزت ییهیشاح
 .هبذک تداهش كضارفا باعا قاط رب «هلیقوشل و

 هنل وا 1 هنبداما «هننرزوا یس

 «فقوو ذخاییدنک «بولبدیا

 خیرات یریبمت » دف تمدقلو » . ردشفل وا مادعا

 مولعو یس هیملع لئاسرو یشاوح قوچ رب . ردیلتق

 هلساتک رب رتعم راد هنیسق و دادعت كیونف و

 .ردراو یرامشا ضعب
 تیاوذیآ هحور Ei سرف ا ینطل

 .ارغوا هب یهاش داپ بضع اشا اتش

 هحایا ید فقر

 هدنخرات ٩۰۰ و

 ندر ءاروام هک ینور لو یسیجنرپ
 . ردراو یبهفئار راعشا یسراف و یکرت «بولوا
 4 ردشع | ی 6 بولوا ر هاعم هلا یاج االوم

 علطم وش .یدا راو ییاستنا ید هفوصت قیرط

 کا

 باتق ۲ رۆژ هراس تلاثم بش فلز ز یا

 باتف ۲ روخرد هام یهاع ار تقلز ماش

 تب وش ۽ بولوا ین اهفصا یسیعکیا

 :ردکن وا

 مراد نايم 2م ران یا ول رب ناج هک رچخ شکب

 مراد نایمرد ناج نم و یراد نایمرد رخو

 : ردندب رامشا

 ف ط ل ۳۹۹۳

 ور هچز الز هنرا لامکب دياب قشع
 ار یوقعی ةبذج دنک هپ رد هجن

 و یرد < بولوا ینا رهط یس درد 5

 :ردکنوا تب وش . رثب دنا روش هلةلفارص ی دح

 ارح دروآ رب هب رک وا ندید ۳

 ارح دروآ رسی الب هیرک نیا رخآ

 قرع یردب « بولوا یلزبربت یبیعشب
 «بودیا تحایس هلال دا روهشم هلةاحاک

 هنناونع كالانوزوم و هنتافتلا كهاش ریکناهح

 اکو تب وش . یدبا شوا لئان

 سک ههه ؛ییاکنتلت دوب راکزور زر

 تسا هدش جن راک زور نم *ییا<نلت ر

 ۰ ا یایر

 دزیخ 7 داسا لد زا دایرف هننس روس ز

 دریځ رب دایرف دتف نوچ شت ۲ هناخرد لنت

 ا۲ یرذکب اجرپه الابو خرو فاز ناب
 دزبخ ر داش دمکشب لک دمد لینس هه

 .ارظو فثاطل «بولوا یلدهشم یسک د س

 :ردکتوا تب وش .ردروهشم هليا اعم فک

 ۰ ۰ س
 بشما دورفا بش جن نا نمنایهم وج لس

 بشما زور دوشن تماہق جرات شاک 5

 بهذملا ینعهرب «بولوا یل ریمثکی سيج زکس
 EN تب وش .یدا

 درادربخ مراز لد درد زا هکدش میقی

 درادرکدیراز اردیدت نمره مد ره هک

 تب وش « بولوا لرواشبن یسیجحزوقط .-
 را

 یاب ام لتق مان دب ون ,تسمزال هچ
 تسه یراک زور و یرپهب- و "هراتس

 ناخ ناهلس ناطاس ینوناق ] ما .
 هب امضع ترا دص دنسم هدیرود ۱ اب نطل

 ودیوسنم هنتیسنج دّوانرآ «بولوا ندارزو شه
 هبهرشط هلا قلاف | «قرهنلوا هربرت هدنوناه مرح

 ۔ریخ و ؛ شغل وا بصن ههددعتم هیولا «هدنفیدقبج

 یهدنونج كنالاتا ریارب هلا سورراب ندلا
 نالو عوقو هنسهر,زج روت هنسهطخ ( هيوا )
 «هدنتدوع ندرفس و .ی و چر یا

TTY 
EN 
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 .ا وا هتک تقو ر ر «هسیا یچبه هبلس ه ره

 ؛شلوا یار زو هدعبو ثلات ریزو ءهرکص ندقد

 فرش « هلحوزت ییسهریشمه كباخ نایلس ناطاسو

 هد ٩٤٤ . یدبا شفلوا العا یردق هلترهاصم
 چوا « بولوا مظعا ردص هرکص نداشاپ سی
 .هشحاف ر «هرکصندکدتا هرادا قلود روما هنس
 صا یسلر دنلازج هلکماسک یلسانت وضع كي

 ءلماعمو نالوا راغم هبهیموم بادآ «ندنکیدتیا
 اطلس ناناو یسهحوز «ییال وام ندنس هناراک: دش

 ELA اتم «هدقدلوا راحود هنر دکتو باتع

 ۱ را لا داملا اراش ۰ «هلنقل وب هد نار
 ٤ قرهنلوا ین زا ههوتعدو «لنع یسیدنک «ربارب

 تاسدا

 هبطنف قتحو همولع راسو تبدح و هقفو هب هس رع

 ۰ SEE هدار وا هدنخرات ۰ ۵ ٩

 ر هرابعلایرت و یبرع «هلغلوا یان فوقو یخ د

 : یرلفورعم كا هك« ر دشا فيلا رلباتک قوچ
 هارزو بادآ « یسی امثع حرار اد هننامز یدنک

 راد هبط < ار هلساونع « ا راد

 ةلعسالا باتك» <« « نيبلاطلا ةفخت » « ىنيلأت رب
 “> نیل ساکلادیک اتو نیلف اغل | هش « > ةبوجالاو

 ۰« زومرلا فئاطل ف زونكلا باتک » راد هثیدح
 .هریاسو « تادابعلاو تاداقتعالایف لئاسلا ةدیز »

 رورغم «هدهسیدیآ رزو رب لثاعو مع لصاملا .رد
 را هدننرادص تدم «بولوا دنسب دوخو

 ا 2 رلاوصاکی هلسفر كټ هعدق
 .ردراو ید ییاربءو تاریخ ضعب

 .ارعش ینامشع یرعهنرف ی دا ۱ فطل

 . ردیلهسور « بولوا ندنس 1

 تدم رب .یدیا شم هل ( فیطل طول
 ندا لاشت ! ندنردب اذ ٤ بوشال واط هد رااضق

 اد ۴ ندکدتا دسزت اهد تاق رب ینورت

 ا هدنجا _ بور دتا انب هسردم رب هدلوم

 ؟واتیب وش .ردشعا رم هی رارسا هلمولع
 را و مغارف ند و هم ینرچ نسوت زکرک
 راو مناروا هن متفچ هن هدنرازتشک ل !اع وب

 فطال
 تب

 كنيشکج وایخد نیتساومش نارا ۱
 : ردبصلخم

 هنگام ماش ا لتاهنصا یسجرب

 وش . یدشغعا ناطو هدیلهد «هلتاحر هناتس دنه
 : ردکنوا تبب

۹۵ 

 ا وش

 را یاپ هک ادابم راب نوخ هدید یا
 دوش انح كلر *؟یربکتسد نوع

 ۔ارم ( یرجتس نیدلا فیطل ) ییعجوا -
 :ردکنوا یابر وش «بولوا یلهغ

 3 قوخ تا هنوسهچ وکب هک وک
 دشنوچ عوک هچوناب لد تسد نوچ

 دول و راسخر لایخ نم ؟هدید رد

 دش نوکلک نار انچ کا

 ندنسارعش یرعه نرف ی وا لول

 وا یل ومطسق لصا نع «بولوا ] ص«

 قوحو ؛شعا مایا راسا هدلوماتسا « هدلاح ی دل

 هک « ردراویسارمشلا رک ذت رب .  ردشلوا رم
 یلچ نسح هداز یادت .ردشغل وا شو عبط [رمخا

 .زادنا فرح هنسهرک دن كټ هجرت بحاص هلت اقر سح

 یغیدلوا 4 یر ندنار اعتسا تفاطل ) < بودا یل

 كنو هکی دریل 4 هراحب ۰ روی دنآ ناب

 .ارامتسا یکیدتا لذب كرهزوا ردقوا هدنسهرک ذت

 نوک رب کج هنیروک یه نوتبسب ندنوالح كن
 "ردندنرافشا ءهلج کان .فطل تاب وش . ردکح هلک

 ندقلادج هلکق ارق كدتیا رح یییشای مز وک
 ندقلارآ یدرحزس وص ملاظ یا یاق هلکنس

 «بولواندنسارعشیهاشم ناتسدنه ) , ارز

kSیاو «دزاس /  WSEردراو . 

 دکنوا عطقم وش

 تخوسو دز يطل راز شت ۱:قشع

 دیرکف شهآ "هلع و نتخوس ناج فرط

 ع ۲

 :ردیصلخم تناذ کیا 8

 :ردکنوا تب وش o یسجرب

 رای رادید كقشاع تنح هدنلکوک كدهاز

 راو یسادوس رب هدنشاب كنبشکر ه مرحال

Siقیرط دود  
 ۱ وا تب وش .یدابوسنم هلع |

 رظن 9 رتقد رس هغلوا لکوک یا

 نوسلوا لاد كدق هنتسوا قرو ره تیا تقد

 شا ) Nicosia, Leucosia ( | هشوقفل

 (هبروسم)و هدنرلطسو كنس هرب زج



 ینا ( سایدب ) قرهلوا هدنسهروا كىسەوۋا

 هبصق رب یزکس كن هروك ذم هر زج هدنرزوا

 «هرزوا قلوا مور یئاث رو ملسم یناثلث «بولوا
 «یناماکعسا هلاق ندرلبلکی دنو «یسلاها ۰

 ینیرش عماج رب هلیمسا ( هفوصایآ ) لدبم نداسیلک
 «بولوا رهش رب كحوس هلبتقو .ردراو یسیشراچو
 .ردرغآ تپ یءاوه نزاب .ردیبک بارخ یدعش

 _ ایس لرغاع را كدتالو راکدنوادخ ۱ را

 هدنساصق زک كغاڪس و هدنغ

 هبرقس هدنلاعش هرتمول ڪک ۰ كکح هلس قرهلوا

 هی هرقل نداشاب ردیحو هدنرانک لوص كنغامریا

 رب یزکم هیحان هدنرزوا یطخ لو ریمد ندیک
 كي هدنرراوجو یسلاها ۱۲۰۵ «بولوا هبصق

 کا .ردراو یتراحت هقدلوا لیسیضارا رادلوصحم
 . رد ( 161006 هکول ) یم دق مسا «بولوا هبصق رب

 هدناخاد «بولوا کم نده رق ۲۵ یمهیحات س
 ر ا | ۱ « هسردم ۲ « د ۱۸ «فنرش ح ۳

 ازجا ۱ «هناخگابد ۱ «ناکد ٩۸ «ماج ٩ ءاسیلک

 هراسو هناخغاب ۳ «هناخکبیا ۳ :ens ۱ «هناخ
 .ردراو

 0 فا | اشاب قطصم یهکش اشا طصم » ۳ ۰ ۹
 [ ۰ هل روس تعحاص هنسهدام

 هبصق ر هديل وطان آ عی سس | نام

 نادت ن لولا فیس ۰ بول
 روطسم هدهبرع بک یغیدلوا شمل دیا حف ندنفرط
 .یدمهنلوا قیبطن هل رضاح مسا « هدهسیا

 .دانارتسا «بولوا ندنسارمش نارا 3

 ER ا
 تشذک نم ناتسلد خت فرح مابز ۳

 تشذک نم نابز رب قرح زیت دشاب ربخ

 و تاد ی راش ترش هلتکح

 ادا وا a و ر | نامقل

 یلابر میکح «هدهسیا راو یخد رلنالوا لئاق هنتوبن
 .ردیوق اهد یلاقحا یسالوا ین «بولوا دحومو

 یو یغیدلوا رصاعم هل( مع ) دواد ترضح

 ام دا یفیدلوا هلوڪ لصا نع و یهو «بولوا

 هتع یاقحا یلوا برع «هدهسیا راو یخد رلن دیا

 هنس كس ندهون تره .رونروک برق اهد

 و هدنتهح نامع كي رسلا ةر زج لوا نامز زواعم

 كل ل ۳۹۹5

 وب E قلعتم هقالخا «بولک ےکح رب هلمسا
 مولعم ید ینیدلوا شمزاب ینایاکع تاناویح مقاط
 هدكنامال نالوا روک ذم هدعرک نآ رق «بولوا
 تااکح .ردلکد دب ندلاقحا یوا بع كنو

 هلبا هجم رع رب یکی تك «بولوا دوجوم 2
 لیدت هروک هنامز كنرهرابع «هدهسیا شلزاب
 هسیا ۳ ما بز هتک مد ینلوا شلدیا

 فنینانوب میکح مان (سوییوسا) ك هر وک ذم تایاکح
 نامقل «بولوا جرتم و ذوخأم ندشنایاکح

(E۳۹ هدنع .ررونشلو هدن اه وا  

 هللا دادش یخد هدننارم رام لاطعت ی رروس

 لوط «بولوا روک ذم نامقل رب هدنسهرآ دیدش
 و میکح نامقل «هلغلوا لوقنم یغیدلوا لئا هرم

 لح كيكح نامش لصافا و هدیلوا

 .ردمهم لاح هجرتو یعضش هلروهظ نامزو

 وش «بولوا ندنسارعش ناربا| ۱ ۰
 ردکن وا یابر ۱ 2

 یهوارف . كم یدنعاق ارت لر یا

 یشوپ هیلاع شور ار تخر دیشروح
 دای یتکن ناویح همشچ رس ز رضخ یا
 یشونب شون نوچ بل نا ز رک ۱ تبرش كي

 «بولوا یمسا كتاذ جاق رب ندهاد |

 طقل ۳# وبا ) رو | طه

RNدبع ن  
 بنز ترضح هک « رد ( یمشبعل | یثرقلا فا-نم

 «بولوا یوس بانح دامادو یحوز كن ( اپضر )

 یحولادمب «هلغاوا شلدیا ارحا یجاکن مالسالا لبق

 دزن هقرافلاپ ندنسیدنک ( اضر ) بنز ترضح

 هجرت بحاص هدمبو ؛شعا ترجه هیوبن بانج
 هدتاور رو «هلحاک: دیدجت «هلکلک همالسا یخد
 هداعا هنسیدنک هلا لوسر تن هلبحاکذد کما
 ( هماما ) نداهلا راشم ترضح .یدنا شلروب

 مصاع وا ) --.یدیشلک هايد یزبق رب هدنسا
 ثداحا ضعب یخد ( سام نب ابو هررص نب طبل

 .ردیسپ وار تان هفرش

 كنغامرا ( نر ) هدکنلن ا
 یرب كرا هبعش ینیدلرآ هدنسهبلاد

 یفنیدلوا یسونح كا فن هر وك ذم تابعش «بولوا

 هدیونج یتتلایا ( تخرتوا ) یهدلاعش ادتبا «هدلاح

 ندنرلتلابا ( هدنالوم یبونح ) و ( هردلک ) نانلوب



0 

 نا رج E E تلابا 4 وص رب هدعل و « قد رفت

 ینیروک رب نوزوآ هرتم ۰ هدغر وبنلوک .ردیا

 (لاو) هدنفرط تسوا كمادرتور .ردراو یرلدن و

 . ریشل رب هل رلقامر 4 ( هزوم و

 هیصق رب هدنسهعخ هقر ثیاقرفا كل

 0 ندمالسا ءابداو ءالع «بولوا

 یأر طق سم تثیاوذ ضع فورەم هل- تم سف

 ا

 یتعی ( 100611765 ) بدك کاوش
 تا اتس دنه هدنامع رحم «هطا ك زر »

 دزو كم لحاسو هدنراقیجآ ىلحاس لونج برع

 شرب هدهاسم كل هرتمولک ۰ هرزوا یلعسو تا

 ضرع ۲ هلا ۳ «بولوا ی جاه ا

 ۔هرآ قرش لوط ۷۱٤۰ هللا ۹۳۲۰ و یلامش
 قوح رو دوس NEA یغیدلوا دن هدنرل

 قرهلوا ییونجو لاعثو «بکم ندرلهطا كچوک
 رادقم هلرامتا كن راکوس .ردمسقنم هقاط یرآ

 : ردبت | هجورب یرلسوفن

 قاط یلامت
 NAS )د نیما ) ینیمآ

 ۲° تلتح

 ۲۰۸ تمدک

 ۷۹ ناجا

 لاح هرتس

 ماط یبونج د
 ۱۳۹۰ ( یک ۲۷ یاعا

 ۲۳۰۹۹ یراوک
 ۳2۳۰ تورتنا

 ۱۰۹ ( ینپلاق ) یبلک
 لاخ ییهوس

 عقاو تیر ىلا ضر ۷ هلا ۹

 ( بید لام) هجلاوحاو سنج كنسيلاها «بولوا
 ( یوکینیم ) ندا اضتقا یسلوا دودعم ندنریازج
 هنقاط یونج كن رازج كال ی د ی-هربزح

 و نالوا عماج یو ۰ . ردتلم
 یسیلاها عوج كنیربازج كل هبا هطآ
 فز ہرتلک: ا قاط یلامش .رولوا غلاب بیک ۳ 40
 . ردقفمهزغاعتس هرانک ییونج «بولوا ندنن ایلتسم

۳۹۹۹ 
 ۱ يتلا u ( یرونانک) هسا قاط یونج

  رزلکنا یر ندنخ رات ۱۸۷۷ یخد ران ون « «نکآ

 ۱ قالا هتغاعس رابیلم «بوشلوا هرادا ندنفرط

 ۱ قمل یرلبضارا . ردشش وا

 .ردنرابع ندموقو نده

 ۔احض ءیخارا «بولوا

 . چه یرهراج هاي
 ۱ هدکان رد زآ هسلزاق یرلهر ره «هدهسغو

 لاله یرلفرط قرش كسرنک ۱ .راقبح وص

 اذه عم .ردراو یربوف ظوفحم «بولوا هدناکش

 «بولوا یئدش ك یراهرو و هنوط رف در زکد وا

 قوج رب نر *یاما ندا كارصمک هنس رپ

 یسلاها ثانا یتیم هببس و .روبلک هعوقو تافلت

 ۰ .ردهدایز هدنتیسن شرک و نوا هدزو ندرککرا

 هشراهعدق تدع «هدهسیا میم الماك یلاها
 ندئاربم ی راککرا «بولوف هئاربم ثانا دالوا ًاقفوت

 ۲ رادقم رب «بولوا تبنم زآ یرلفار وط .ردمورح

 «هدهسرولوا لصاح تال وصخ او هناتس “چر

 ۲ یتیت را ۱ ۵ ها نما
 .. یرلاقآوب «بولوا یزوج ناتسدنه ناد هقو

 یخد ندنفاءلاو ؛رولوا لاب هنرادقم ۰

 ۱ رو هرااسو طالخو پيا لمعتسم هدرلیک
 . برع ندیا تراجتو رفس یرظوط هقرش رازج
 | هطولعب نا «بولوا یمولعم یرب ندهتوا كننو رحم
 . تمافا هدنرلجما تدم یلیخ رو ترابز ید

 . هيم ( كرازج

 یثیعت رادم كالاها

 هدنس همانتحایس .ردشعا

 . رودنا

 یهدنسهرآ یراتنالو هنطآ هللا باح ۱ 0
 .ردیسیبرع مسا كنغاط ریزنخ ] [

 رب هدنس#وا دارد هدهساتفاق ) .

 ر و ملسم یرثکا ۰ روا ه طخ | زکل

 هنر دنک كنسولاما نالوا نابتسرخ یرادقم

 نویفارفح یرفدلوا ملکتم هلناسل رب صوصخم
 (کزل) نأبلا فلاس «هلفلوا روطسم هدنرانآ برع
 توقا .ردنااع ینیدلوا طاغ ندنمسا كنەوق

 ضمب فورعم هلیتبسن ( یزکل ) ندنرلجما یوه
 رودیا هوالع ید ی کی دشبس e ریهاشم

Lexington )قارا )  

 تب هعمتم كلام هدلامش

OE E > fهرتمولک ۳۸ تتروفقنارف و  

 . مبات هنرېن یوتنک قرهلوا هدنسیېونج قرش

 نور



 لل

 كنطخ لو ریمد شبو هدنرزوا یباج ( نزولا )
 ؛بولوا هبصق رب  یرک س قاس هدنمطاقت لحم

e ۰۰ ۰یکم هدنعتم «یتوئفلا راد «یسلاما  

 « یر هق رب اف نداعمو تاحوسنم « یس هد ريخ تاسومو

 تآ رب رومثم صوصخ هشيرایو ینراجت كلشيا
 یخ «بونلوا سیسأت هد ۱۷۷ .ردراو یتادیم
 : ردشفل و ئرک ف تاجر یوتنک تقو

 ندنسارعش ناتسدنه (ردبحالم) یتکل

 (یناور) ادتبا .ردیلروهال«بولوا ۱
 اس ات هتنکل یهدنناسل « هدهسیا شعا سلخم

 :ردکنوا تیب وش .یدشقعا رابتخا یصاخم و

 تفک زار نماب هچ ره قسمزوا مشچ كرت
 تفك زاب كي كي خوش نآ اب زا "هر

Lueck W( ۰ J۵16۲:0, ,) ك اتسدنه 

 ( دوا ) و هدننالابا یبرغ لاعش ۱ فن
 كسرانن و ٩۰ تاهتکاک قرهلوا هدنسهطخ
 هتک دنس لا مرتب ۸ ۰
 SÎ یرپ ( قم 5 عبات هنفامرا

 لوط ۷۸۳ ۳۸ ها یا ضرع ۱ ۰"

 ۲۷۳ ۰۲۸ «بولوا رهشرب یزکص تلایا هدبقرش

 ؛یمهیا مسج «یرلتتوس زودو شینک «یسلاها
 یرلهاب یوم ددعتم « یسهرظنم ازفا حرف

 یلکیبا «یرلهاکجرفت و نادیم نیزم .هلرلجافآ و
 «یرهقراف هراس و تارهوحم هلرلشاش یهمرصو
 رب لتیاک هدنتمدخ كناو دوا «یتراجمت كاشیا

 هلتصوو ثاربم كزسنارف رب نالوا شعازق تور

 دجا سمو عماوج ددعتم «یتکم رب دوس شلپا

 | یرهدبطم فاضرطبل«یسهیمالسا تاسسوم رئاسو
 یرهش وبنکل .ردراو یعخ لو ریمد چاق رو
 رهش (روینامکل) هدننامز هاش رکا «بولوا کی

 خیرات ۱۱۷ و ؛ شغل وا اس هدنعقوم یعیدق

 یزکرم ثكنتلود (دوا) ندبا سسأت هدنسیرجه
 یرارادمکح دوا ارابتعا ندخح رات وا « بولوا

 هب ربخ و هيلع تاشسوم و عیسو و رامعا ندنف رط

 .اتسدنه هحسومن ترثک مویلا «قرهنلوا نی زت هلا

 یسهیمالسا تاسسؤمو ؛ ردرهش یجندرد ك

 ب اهد و قوج هد هلس ندرلیکككنیله د

 ماتخ هنسهیمالسا تلود دوا هدنخراا ۷

 .ردشک هنیلا كرازباکنا رهش «كر هلریو

۳۹۹۷ ۳ 
 چال سا (۱۵۱۵2095) ل دوخاب ۱ كړ

 هساور «بولوا موق رب ندنماوفقا

 هدیرک ندنلحاس (هبراق) كريغص یابسآ .«هروک

 «مدیراغم «كره هنسهر زج هبش هروم قدارواو

 ربو ؛شلیاب هنیرلتهج (زوبییغا ییی) اوا «هیلوتا
 هدنرازاوح دیمردا هدنلحاس یلوطانآ یراهبعش
 1۳ ۳ همراتنو وال :یدا شعا نطوت |

 .رلیدبا بوسنم هموق ول یخد رلنروس تموکح
 برخ یاهم كەر وسا (,۹۵0) ۱ با

 ر هدندودح هسنارفو هدنسب ونج

 كرهش متاو هدنسییونج برغ یابتنم «بولوا لوک
 .ردفورم« یخد هلکد (یلوک ونح) هلتفاضا هنسا

 فیهسنارف هللرا هیجان هلاو دوو «ونج كلهر چ وسا

 هللا ٥٤و هدنسهرآ قلایا (اوواس یراقو ) |
 هدنلکش لاله قرهلوا هدننب لامپ ضرع ۷ ۱

 ندرح یاذح یعطس . روننازوا هیرغ ندقرش |

 -واک ۲ یسهزاد طح . ردکسکوت هرم ۷ ۵

 - ام ههرشوسا ییاثلو هسنارف یلث «بولوا هرتم

 شینک كا « بولوا هرتمولک ۸۲ ییو

 نیرد كا .زالرا غلاب هبهرتمولیک ۱۶ کا هدنرب
 .زدهرتم ۱۵۰ یسطسو قو ۲۳۶ قم هدنلح

 -رف .ردهرتمولیک عبرم ۵۷۸ یسهیطص ةحاسم

 كرک هلوک ول .ردیلتدش كپ یرهنلاطو یرلهنوط
 ردق :۰ ندلحاوس یهدهسنارف كرکو هرجموسا

 (هنور) یراکوب كا «بولیکود لیسو هردو یاچ
 كنلابج بلا هدننونج كټ هر وسا هک «ردیغامربا

 ا درا

۰ 

 . رددب

 ندیقرش بونج هدعب و هییونج برع ندیلامش
 یابتنم كلوك «هبا قش یضوط هبیبض لامش |

 ثاوکو ؛رولیکود ه (نال) ندسونح لحاس هدنقرش

 هدنکوا یرهش ونج هدنسیونج برغ یابتنم
 ناب رطادعب هدالخاد هاتو تدمر «كرهدیا جورخ

 ( نال ) یغامریا (هنور) هلهجو و .رریک هبهسنارف
 یغیدلوا یواح هدنل وخد بو دیا یتش هو یناوک

 هک دتیک «هلک ا كرت یداومراسو موقو قاریوط
 ینءووا یهدنصنم هله و مدرک اسکو قید كل وک

 بلآ یلحاوس .ردهدقنازوا یرغوط هنجما كاوک
 و ظوفسحم ندراراکزور قوئوص هللاح هروژو )

 هلرلهمرق و هبصق لزوکو رلغاب «رارباچ «رلنامروا |



 2 ل
 . ردنیشنل د ك یسهرظنم ا تالوک « هلغا وا روءسم

 کیا هیون یلحاس بونج یرکید و لامث یرب
 هد یر هبعش ماطر «بولوا دتع یطخ لو رم د

 .ردراو
 - وا هبصق رب ندنلامعا هيرملا فوم 1

 شعب ,ندمالسا ءال هاشم «بول 4

 .ردشفل و یکاع كتاوذ
 (Lemberg, Lewow) ووول هڪلو ۰

 هصلاخ كنتاود ناتسرامو ابرتسوآ ۱ غربل
 هدنسدل اه قرش هرتمولدک ۵ تا هنایو و هدنم هطخ

 هنب ره ( غو ) عبا هنغامرا ) هلوتسیو ) قرهلوا

 كرد جاقرب ندیا لیکشت اچ ( وتلو ) نایکود
 عقاو هدهووآ رب طاح هلرأهب لنامروا و هدنتسوا

 « بولوا رهش رب یزکم هر وک ذم ةطخ
 یسهنافتکساو «یلونفلاراد «یسلاها ۳

 - هناخ هنوع هراسو نداعمو یعیبط خیرات «یسهزوم

 «یناکم د « ی را هاب تاناوبح و تاتابن “یس

 هتسخ رب كوس «یمهبنف و هيملع تابعج فلتخم

 لو 6 یرلقافوس زم و زود شینک « یبهناخ

 دروک «تارهوح هلناچوسنم قوماپو كوب «یسهینبا
 : یر هناخایوب « یر هناخغاب د « یر هر اف هراس و

 هناقع كلامو هیسور «یریان كوس چوا هدهنس

 نالوا شلدا مده «ینراجح كاشیا هلا هنامورو

 ددعتمو یرلهاکح رفت لزوک هدنرر یناماکعسا کسا

 .ردراو یرلهعاب یعومع
 كرتسانمو هدنہسق رش لحاس ريز ون ۱ ا

 - وا هدنسیقرش بونج هرتمولک ۲
 ۸۳ ۳۱ هلا یلامش ضرع ۳۰۲۳۹۲ ۳ قرەل

 یلاها + ۰ هدو مارعرب كر ا د ط
 روم هدشنامز رلیلجانراق « بولوا هبرق رب عماج
 (یرفصلا ةدبل) ینمي (رونیم سیتپل) نالواشنل و
 «یلوب وص «هماق .ردنرابع ندنراهناریو كنبرهش
 مق مویلاو یضاقنا فیههسج ةینبا ضعب يك ورتایت
 .رددوهشم یرلن وتسو راود

 ضراوهدیرغیاصقا هلعسا ول یوم توقای
 ندربرب لئابقو رب رپ لصتم هریک یارح نمی ری
 هل رلن اقلاق مالغاص كب گر هديا ناس یتفیدلوا هلیبقرت

 .رودبا هوالع هدقفدلوا روپثم

 :ردءصلخم كیاذ يا ندارم ایر نت یا | ی

۳۹۹۸ 
i IRE 

E 0 
 ككنیمال ل هن ) شیورد ) یسحرب

 یسهجاوخ كلاخ قابل ناطلس « بولوا یلغوا

 ملطم وش .یدشلوا مزالم هیدنفا نیدلا ريخ

 ارتتا

 ناج هدتقرف بش ردکفلز رکف 02-5

 یسهیناک | نای-شآ رولوا كغرح هلا هیک

 - «بولوا یلهسورپ*( هلادبع ) ییمنکیا
 یدشلوا مزالم هب هداز یوب> «هلدورو هتداعسرد

 ه لوطانآ (190805) سونيا دوخاب ۱ ین
 هدلامش كا كدرفس رح رازح قلم

 هلیلحاس یوطا «بولوا هر زج ر ندنرلنانلو

 مقاو تو 0 ناه هدنسهرآ زوروشآ

 هوالب ( نالوا اس یابنم « هداح یغیدلوا (

 «دنسیریا زآ رب كنطخ یاش ضرع ۶۰۳ یورپ
 ندنسهروا یلعخ قرش لوط ۲۳۲ و «رونلو

  0(سوردوم) ندیونجو (یسیداراپ) ندلامش
 نالاق هدنراهرآ «بودنا برقت هنر ر یرازفروک

 ندقرش .رویرپآ هبییآ هدناکش هبکه یهر, زج خزرب
 هرتمولبک ۳۰ یا هیونج ندلاعثو ۲ یبوب هبرغ

 یسهعتس هام «بولوا  {VYهرتمولیک مبع

 هجرلیلریو ینا هنب .ردیشک ۲۲ ۰۰۰ یسیلاهاو
 فورعم هلیعسا ( ورتساق ) نالوا كەد هعلق

 ي ا هدنسیبف لحاس یرکم
 ) و ( ونیکوق ) هدنسیقرش لحاس . رد ( هنیریم
 و ( سوردوم ) هنب هدنجما یزفروک سوردوم

 ) هدیسهبصق تچوک ج وا هلبرلسا ( یینویغآ
 وا هرادا هدننروص اضق یرب ندوا .ردراو

 اب زوب و هطآ هجزوب «زوصما امدقم «نکا هدتفل

 ) ریازج « كرهلبریدشلرپ هلرلهربزج ( یفارتسوآ
 لصا .ردشفلوا ذاا قاعسرب قلم هدنفس رک

 یبهبرق ۱۷ «بودیا لیکشت اضق رب یسهریزج ین
 چوا رکید .ردیواح یبهیحان رب هلم ا سوردنومو

 و هیحان رپ قحم هیاول زکم اباب زول ندهریزج |
 هدنتر وص اضق 3 ید هوآ هحزو هلبا زو ما

 و هبحات ۲ «اضق ۳ قاعس نوت .راروناوا هرادا

  ۱ردیواح یهرق .

 چوا شفلوب ناشفا شن آ هلیتتو « بولوا یناکرپ
 هدنسهرآ گران وو یرله هدنءافترا هرتم زومرد

 .ردراو یرهووا ولوط هلا هناکرب داوم شب



E E, 
 ها

 یرلفاساق و یر+مثج « هدهسیغو ی ر

 .وبح راسو هيرا «بولوا تنم یغاربوط . .ر-قوح

 .ردقویرانامروا .رولوا لصاح ریجئاو موزوا هلتاب
 ردق ۰ ۰۰۰ كنسیلاها «بولوازسررض یرلاعم
 دم ناطاس ۳ ناکقنج . ردراو یرلن وه وق
 .ردشفل ۲ ندریلک دنو هدننامز نا

 هدنتلابا( اتودب ) فنهسنارف (۲6۵5) ] .

 ر و ا
 هر «بولوا هبصق ر ی کس اضف هدنساق رش

 . ردراو الفا
(Lena)هک « ردقامرا 3 هد 4 رییس  

 لامش كنلابج لاغاب هدنتلاا قچوقربا اب

 قوق ابو هیبرغ لام «هلنامبن ندنتهج یبیغ
 « قرهف آ یرضوط هلامش «هرکص ندکدریک هنتلابا

 دم رحم « هرکص ندنایرج كاهرتمواک ۰

 زاغلوا قرفو *یطب یلابرج .رولوا بصنم هبیلاعش

 یررلهزبر نوتل آ هدراموق ییدلکوروس .ردهدنروص

 ماوقا لام یاقی ما 6 اوقا ییامش یاقبمآ ( ( ۳

 ٩ یابوروآ « بولوا ندنسهیلصا |پ پانل

 هدنرلف رطبیغكل اىج «هلسلس ییاغا | لوا ندنلوخد

 .رلیدیا مسقنم هنابمشو لئابق قوچریو نکاس
" ¡lentiDرب زج هیلبحس هدایلاتبا ( ۱ تا هر زح هلصس هدالاتا (ا 

 قرهلوا هدنس رغ لاعش هرتم ولیک ۳۵ تكیهز

 هدنسهشوک قرش بونج كلوک نالوا یانمه
 یسهقراف ىن نحو یسل اها ۱۳ ۰۰ «بولوا هیصق رب

 (موبت ول ) یم دق مس ۱ «بولوا هبصقر سا .ردراو

 .ونیتک ام ك " (سدیلوا) ریش *یضایر .یدیا
 «نولواهطآ رز دل هدنتکام ج

 RT 2 مر | هوجن
 رکید نلند (اوئابنت ) هلکرت ینو یسلاها ًاریخا و
 نایب یوج توفای یراکدتا لقا ههریزح رب

 دراو یلاقحا قلوا یسهریزج رابکنز . رودیا
 اند « ةهظع ةر زج » هدلاحو «هدهسرولوارطاخ
 .یدزتا باجا

 (-Lenezyca, Len هل دوخا ) « .

 تلباتسما عبا e 0 ۱ ههجنل

 . امش قرش هرتمولیک ۳ كعااقو هدنتلابا ) جلاق )

 ۱ ۵ ۵ 6 ۵ « بولوا هبصق رب یزکص اضق هدنسل

 .ردراو یسلاها

۳۹۹۹ 

 .وقاربس و هدنتلابا هز وق ارس ك

E 

  ( ۰۔ السو هدنفاعسو تالو كالس

ES ES ُب هظمنل 
 كيهرد نایکود هنل تا ونآ قرهلوا هدنسدق رش

 اق عناو هدنس هتروا تیهووا رب لزوکو راک

 «یسلاها ۱۷۰۰ «بولوا هبصق هاب وک وب یزکس

 م يدا
 سم ريغ ۲و لسم ۲ صوصخم هاو ۳

 اتم ۱۰ ۰ یلاکد ۱۰ «یساسیلک۱ «یسیادنیا
 هدنراوج هصقو یسهقراف نوا ١ 0 یو

 .ردراو یرازاب رولیروق هتفهرپبو یس هاب اقرب عفان
 "هل امش «كرالس 2 یساضف هظقنل

 زو دیس ندنفرط قرش لاش هل اضف راص روع

 یخد ًاونج «هلرفروک ینافروا ًاقرش «هلیغاجنس
 ندهرق ٩٩ « بولوا طاح 1 هرب دنسک

 یخد رلن و هک« ردعماح یلاها ٤۲ ۲۷۰و بلک سم
 .ودنکم ندهرئاس و هناکدچ «رافلب «مور “كر

 ( كيشب ) هددتهج لامش «بولوا یهضرام یسیضارا
 ( هدنومولوق ) و ( شاط كوك ) هدنفرط بونجو
 اضق .ردراو یراهووا زود هدنرهترواو یرلغاط
 «بونل و یرللوک كیش و ووروام «لیساوآ هدنلخاد

 تبو و هه تشعخ وا یمایم *هّسف ككا كلا

 نوت .رواکود هنزفروک و نافروا هدیسهلضف
 . ری ال, وط هرللوک و هد یسهراج هایم تیاضق

 یضارا «بولوا تبذم كم یغارب وط

 ۲۰۰.۰ ۰ «هیرآ و یادغب ا واتم یگود 1۰

 اس رقت نداضق ۶

 ۱9 ةنوالوف ءود ۰ ۰ هرادواچ مود

 « قوما و یراد یعود ۰ ؛رصم یم ود
 هد یرلغاب . ووا عرز نولو یعود ۰

 بارش لتیلک « بولوا ردق مود ۱ اب

 ۱۳ هد لو هزوفو یحو كسا .راقیج

 قاهتفه نالوا هداضف کم .ردهدکیرلبا

 رهب ځد هدنسههرق ( هخوص ) هقشب ندرازاب
 یخد هدنسهیرق هاکرازابو رازاب یلوک یسنرا هعج

 )دوب مرک رب هدهتس هلال( ىراس اشاپ)
 تاناویح راسو «ریفیص «نویف .رولیروق ربان
 یهونس تادراو كیاضف .ردقوح هدیسهیلها

 . ردهدنرهدار ارل 6 ۰

 دب ر هدەسنارف (۲01۲) ۱ رو
 ۲ رس ) هدنتلاا (رآ ولعم هروا)

 هرآ ول عم هنم وهئراس «رش عم را ول «هلناعس هدنرف



  Aهلر ورم ندنجا دا هبصق تک ۰

ADEEلا  

 او ل 0۷7

 ۰ نودواس لاوو و «درهدنا قش ینراتنابا

 راسو شافال « هرتراش « هرا وتنوم «همودناو
 كالهرتم واک ۰

 (هرآ ول) هدنفرط تسوا كر ژن «هرکص ندنایرح
 كنسارح .رولکود ۱ هنغامرا

 ی هب هرتم ۰ یا که دنفرطیغاش ۲

 .زو لاص هج یراقوو هنانس ریس یماغعا مشق

 ۸ هدهسا هدنسوم قلفاروټ .ردلاص هکمربد

 . رکود وص هرت« کم ۰۰ هدنناضفو
 .هسنارف (1:91 ۲-۵-۲ ۳
 ER تالاا ea راول

 هل راما 2 یا ندبا نار < ندنجا ؛بولوا

 لامش ( هرآ ولعم هروآ ) الاخ . ردشفلوا هی

 اوج « (رش) اقرش ۰ (هرآ ول) ند-نفرط قرش

 عم هردنیا ) ندننرط ینرف بونج «( هردشبا )
 وا دود هل رلتلابا (هتراس) ید ابرغ 1ٍ مرا ول

 و هرتمولیک عب رص 1۳۱ ى4 ,یطس ٌهحاسم «بول

 یهضرامز آ یسیخارا .ردیشک ۲۸۰ ۳۲ ۸ یسلاها

 تلابا و « کیا یغامرا (هرآ ول) «بولوا

 (نوروو) ید ندلوص :(هزیس) ندغاص هدنلخاد
 ( رآ ول ) عبات هغامر | روک ذم هن ریل[ ینراباج

 یر ( رش ) و ۰ ییرغ لاعش تاتلابا یغد یره
 برغ ییعی هدتماقتسا وا هن هدنتهح قرش بوثج
 كنساطس و و یاعتمق . راراق آ یرغوط هیلونج

 « موزوا «رونک «هربخذ «بولوا تنم غار وط

 ۰ رولوا لصاح یعاوما كراهزبسو هویمو
 ندرلرب قاروج و قاقاطب « هسیا یرلفرط قرش
 ربقف كب یسل اها و ريغ | ساوه « بولوا ترابع

 و بونح

 راس و هیتیب روبط «رفیص «نویق .ردنیکسمو
 ینیلاب هدرارهن و یناناویح وا هلیس هبلها تاناوبح
 شعب «بولوا هدلاح طسوتم هیاحم عیانص .ردقوح

 « تاجوسنم قوماپ «هخوج «هلب راهن اکو دو هناخریمد
 هو اس و ماج « هک رس «یرکشراحب « تاف «دغاک

 وا یسهبصق (۲ولب ) یزکرم .ردراو یرهقرباف
 ۲۹۷ هلا هیحات ٤۲و مسقنم هیاضق ۳ تلایا «بول

 .ردیواح یرئاود

 امد و رويو Cy و ۱) ناقآ
 ناقآآ فرط ر فلاخیرب رهو « ذخا رانا مقاط رب
 .او رلاودج ضعب هل را هضوح هنس و نر «هنور

 تهج كهن ارف ۳ ندک دا طالتخا هلتس هطرس

 لصاو هیرهش ( ناروا, ) نالوا برق هنسهلاعت
 « بولود یرغوط هییونج برغ نداروا ؛رولوا

 ینژرم هایو و هردننا « رش «نورو و ندلوص
 « كرهدبا ليم یرغوط هبیلام ب رغ «ذخال ادمب
 یکنودواو رآ ول ندغاصو ینا ( هو ) ندلوص

 و ؛ربلا ینرهن (هتراس) نانلو یرلءبات قوچرب
 یرغوط هیرغ هلنالیم هبونج هاکو هلامش هاک نداروا
 ندغاص ۰ هجاوا لصاو هنبرهش (هتنان) «قرهقآ
 «طالتخاهلا لودحرب نوزوا قرهلآ یره (هردا)

 نوزواتیامنو ؛ردبا ذخا یی رهن (هروس) ندلوص و
 هب یسالطآ طی رح ا 7 اب سینک و

 هرتموایک ۱۰۰۰. یسارجم .رولوا بصنم

 نم ۷۷۳ UY ۳ «بولوا هدنغا وزوا

 ۲۳ دوخااو ۲ هدزو تنهسنارف ینعب هرتهولک

 ۰ رک ندنرانک اب و ندا تكا ۱۲ و ؛ردب
 یئدش تاب یایرج و قوح وص هدنناضف

 یاب رخ یلتشهد ینیدلوا بجوم هلیتقو «بولوا
 هلرایتخا همیظع فراصم «نوجما قلآ ینکوا

 رلموق ییدلکروس .ردشفلوا اشنا رلدس میسج
 «ندشنیدلوامئام هننافس ریس هلغمرب دلوط ینغاتب یخ د

 ر, «رار, هلضلشایعوا هلبریمطن كرلنوب ندفرط رب
 رااودج یزاوتم هلا رپ اجناج یخد ندفرط

 یوص سکعلاب هسیا هدنموم قلقاروق .ردشلجآ
 اذه عم .روروق یمظعا مق ثكدغاتب «بولازآ ك

 -ولنک ۷۰۰ یتعی یسهدایز ندنعبر چوا كنسارجم

 .ردشعوق هلاح یتجهلوا اص هنناافس ریس کلهرتم

 یو هل یچنش
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